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Анотація. Цьогоріч відзначаємо 70-літній ювілей кафедри геоморфології (з 2000 р. – 

геоморфології і палеогеографії) географічного факультету Львівського національного 
університету, яку утворено на основі вже існуючої Львівської географічної школи, що 
мала давні традиції та наукові надбання, у тім числі й у дослідженні рельєфу, його 
формування і розвитку. З нагоди ювілею у статті зроблено спробу проаналізувати головні 
здобутки кафедри за 70-літній період, виокремити основні етапи її розвитку та окреслити 
нові виклики, що постали перед кафедрою сьогодні. На кафедрі успішно функціонує 
наукова школа “Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія”. У її межах швидко 
розвивається науковий напрям “Палеогеографія плейстоцену” зі значними здобутками, 
визнаними на міжнародному рівні. Набули інтенсивного розвитку антропогенна і 
динамічна геоморфологія, історико-географічні дослідження, геоморфологічне 
картографування із застосуванням ГІС та ДЗЗ. Упродовж останнього десятиріччя у 
самостійні напрями виокремлено дослідження, присвячені природоохоронній тематиці, у 
тім числі просторове планування та проектування природно-заповідних територій і 
екомереж, а також вивчення геоспадщини, геотуризму та геоосвіти. Загалом виокремлено 
чотири етапи розвитку кафедри, зокрема: перший – з часу її створення (1950) до 1970 р., 
другий – протягом 1971–1990 рр., третій – упродовж 1990–2010 рр., четвертий – з 2010 р. 
триває донині. Для кожного з них коротко проаналізовано головні наукові та науково-
практичні здобутки кафедри. Найвагомішим для першогошшшшш етапу стало 
започаткування фундаментальних комплексних регіональних досліджень, у тім числі й 
Українських Карпат, під керівництвом П. Цися; другого – розвиток регіональних та 
інженерно-геоморфологічних досліджень та започаткування вперше в Україні 
стаціонарних і напівстаціонарних досліджень сучасних рельєфоутворювальних  процесів; 
третього –  формування наукової школи інженерної, екологічної та регіональної 
геоморфології та швидкий розвиток напряму палеогеографії плейстоцену, а також 
природоохоронних досліджень; четвертого – активний розвиток наукової школи 
“Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія” та наукового напряму 
“Палеогеографія плейстоцену”, а також досліджень, пов’язаних з проблематикою 
геоспадщини, геотуризму і геоосвіти. Наприкінці статті означено головні виклики 
сьогодення.  

Ключові слова: геоморфологія; палеогеографія; етапи розвитку; наукова школа; 
наукові напрями; дослідження; здобутки; виклики. 
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Abstract. This year we celebrate the 70th anniversary of the Department of Geomorphology 
(since 2000 – Geomorphology and Paleogeography) of the Faculty of Geography, Ivan Franko 
National University of Lviv, formed on the basis of the existing Lviv school of geography, 
which possessed old traditions and scientific achievements in the research of relief, in 
particular, of its development and formation. On the occasion of the anniversary, the article 
attempts to analyze the main achievements of the Department over the 70-year period, to 
highlight the main stages of its development and to outline the new challenges facing the 
Department today. There is the “Engineering, ecological and regional geomorphology” 
scientific school successfully functioning at the Department. Within its borders, the 
“Paleogeography of the Pleistocene” research direction is rapidly developing with significant 
achievements recognized at the international level. Anthropogenic and dynamic 
geomorphology, historical and geographical research, and geomorphological mapping with the 
use of GIS and remote sensing have been intensively developed. Over the last decade, research 
on the environmental issues, including spatial planning and design of nature reserves and 
ecological networks, as well as the study of geoheritage, geotourism and geoeducation have 
been singled out into independent areas. Overall, there are four development stages of the 
Department: the first ‒ from its foundation (1950) till 1970, the second ‒ during 1971-1990, the 
third ‒ during 1990-2010, and the fourth ‒ from 2010 till present. For each of them, the main 
scientific and practical achievements of the Department are briefly analyzed. The most 
important event in the first stage was the launching of fundamental comprehensive regional 
research, including the Ukrainian Carpathians, under the supervision of P. Tsys; in the second 
one ‒ the development of regional and engineering-geomorphological research and the 
introduction of stationary and semi-stationary research of modern relief-forming processes for 
the first time in Ukraine; in the third one ‒ the formation of a research school of engineering, 
ecological and regional geomorphology and the rapid development of Pleistocene 
paleogeography, as well as of environmental research; in the fourth one ‒ active development of 
the “Engineering, Ecological and Regional Geomorphology” scientific school and of the 
“Pleistocene Paleogeography” research direction, as well as of the investigations related to 
geoheritage, geotourism and geoeducation. The main current challenges are outlined at the end 
of the article. 

Key words: geomorphology; paleogeography; stages of development; scientific school; 
research directions; research; achievements; challenges. 

 
Цього року відзначаємо 70-літній ювілей кафедри геоморфології (з 2000 р. – 

геоморфології і палеогеографії) у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка. Кафедрою у різні роки завідували: Петро Цись (1950–1971), Олена 
Скварчевська (1971–1976), Ярослав Кравчук (1976–1987; 1990–2019), Іван 
Ковальчук (1987–1990). З 2019 р. обов'язки завідувача виконує Лідія Дубіс. 

Історія створення кафедри, наукової школи “Інженерна, екологічна та 
регіональна геоморфологія” та у її межах – наукового напряму “Палеогеографія 
плейстоцену” тісно переплітається з видатними особистостями, непересічними 
науковцями, які тривалий час плідно працювали задля розвитку української 
геоморфології. Засновником кафедри є відомий геоморфолог Петро Цись – 
доктор географічних наук (1954), професор (1954), завідувач кафедри з часу її 
створення (1950) до 1971 року.  Історію кафедри, її наукову діяльність та 
досягнення висвітлено  у цілій низці публікацій (Ковальчук і Кравчук, 2001; 
Кравчук, 2003; Кравчук, 2007а;  Кравчук, 2010; Кравчук, 2012 та ін.), 
підготовлено інформаційний довідник (Кравчук, 2007б). Сьогодні спробуємо 
узагальнити інформацію та окреслити етапи розвитку кафедри, висвітлити її 
головні здобутки та окреслити сучасні виклики. 
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Кафедру засновано на базі вже існуючої Львівської географічної школи, що 
мала давні традиції та здобутки, у тім числі й у дослідженні рельєфу, його 
формування й розвитку. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття існували тісні 
наукові зв’язки між різними науковими інституціями європейських країн, що 
сприяло науковому зростанню Львівської географічної школи. Кафедру географії 
(згодом Інститут географії) створено 1882 року за часів Австро-Угорщини 
(Кравчук, 2003; Біланюк і Іванов, 2013). Першим завідувачем кафедри був 
Антоній Реман – відомий дослідник-географ, випускник Ягеллонського 
університету (1863). Учений зумів підготувати молодих талановитих науковців, 
зокрема першого українського доктора географії Григорія Величка; відомого 
українського географа, академіка Степана Рудницького, який також вивчав 
географію у Відні (Шаблій, 1994; Кравчук, 2004, 2017); Еугеніуша Ромера, який 
вивчав галузі географії, геології, метеорології, геоморфології (гляціології) у 
Кракові, Відні, Берліні, Лозані. Високого визнання набули наукові праці 
Еугеніуша Ромера, який 1894 року здобув докторський ступінь з філософії у 
Львівському університеті та став наступником Антонія Ремана, а протягом 1911–
1933 рр. очолював Інститут географії у Львівському університеті (Кравчук, 2003; 
Біланюк і Іванов, 2013). За його ініціативою та сприянням виконано низку 
наукових експедицій, за результатами яких створено серію наукових праць із 
дослідження Волино-Поділля, Карпат і прилеглих територій (Кравчук, 2003). 
Важливим доробком Львівської географічної школи є праці С. Павловського, 
А. Ціргофера, Г. Тейсейра, А. Малицького, С. Кульчицького, А. Яна, 
Ю. Полянського. Зазначимо, що А. Ціргофер та Ю. Полянський очолювали 
Інститут географії у Львівському університеті протягом 1933–1939 рр. та 1939–
1941 рр., відповідно (Біланюк і Іванов, 2013). Власне на початковому етапі 
функціонування у Львівській географічній школі закладено підвалини й 
окреслено кілька важливих напрямів наукових геоморфологічних досліджень, 
(флювіальної, структурної, гляціальної, динамічної та історичної геоморфології), 
які успішно розвиваються й нині. Це, зокрема, перші праці академіка 
С. Рудницького, присвячені дослідженню рельєфу у сточищах Дністра і Тиси 
(Шаблій, 1994; Кравчук, 2003; Кравчук і Зінько, 2019), де розглянуто питання 
формування поверхонь вирівнювання, проблеми зледеніння Сянсько-
Дністерського межиріччя, формування вулканічного рельєфу Вигорлат-
Гутинського пасма; Е. Ромера щодо морфологічно-структурного аналізу Східних 
Карпат, генетично-хронологічного підходу до вивчення долини Дністра, 
зледеніння Карпат; А. Ціргофера щодо проблем палеогеоморфології Поділля; 
Г. Тейсейра щодо формування вершинних поверхонь Карпат і поверхонь 
вирівнювання Передкарпаття та ін. (Кравчук, 2001; Кравчук, 2003; Кравчук і 
Зінько, 2012).  

У розвитку утвореної у 1950 році кафедри можна окреслити  чотири головні 
етапи.   

Перший етап – створення на кафедрі геоморфології  наукової школи 
“Регіональних геоморфологічних досліджень”та її розвиток (1950–1970). 
Безперечно, цей етап розвитку кафедри пов’язаний з науковою діяльністю 
першого її засновника, професора Петра Цися, науковими працями його учнів та 
співробітників кафедри, тогочасними вимогами суспільства, зокрема, 
проведенням державного великомасштабного геологічного і геоморфологічного 
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знімання території (Кравчук, 2007б). Петро Цись (1914–1971) закінчив 
Харківський державний університет, 1954 року захистив докторську дисертацію 
(Ковальчук, 2004; Я. Кравчук, 2012). Цікавий викладач, толерантна особистість, 
він згуртував на кафедрі талановитих молодих науковців. Продовжуючи традиції 
Львівської географічної школи, П. Цись заклав потужне наукове підґрунтя для 
розвитку кафедри, формування її наукових шкіл та напрямів. Головні наукові 
інтереси П. Цися описано неодноразово у присвячених кафедрі наукових 
публікаціях, у книзі “Професор Петро Цись” (упорядник І. Ковальчук, 2004) та 
інших публікаціях (Ковальчук і Кравчук, 2001; Ковальчук,  2014). Однак варто 
наголосити на його здобутках і наукових працях щодо геоморфологічного 
районування  України (“Геоморфология УССР”, 1962), геоморфологічних 
досліджень Українських Карпат, Передкарпаття, Поділля і Полісся, які й 
сьогодні не втратили актуальності. Дослідження охоплювали  проблеми 
вивчення етапності розвитку рельєфу, генезису й еволюції поверхонь 
вирівнювання, морфоструктурного і морфоскульптурного аналізу рельєфу, у тім 
числі й давнього зледеніння Карпат, ролі неотектоніки в рельєфоутворенні тощо 
(Кравчук, 2001, 2007а; Ковальчук, 2004). Професор опублікував понад 90 
наукових праць (Ковальчук і Кравчук, 2001) та підготував когорту відомих 
фахівців-геоморфологів, які працювали на кафедрі (зокрема, Л. Скварчевська, 
Б. Лящук, Д. Стадницький, Ю. Єрмоленко, Я. Кравчук, Р. Сливка) та у різних 
наукових і державних інституціях. Активна наукова діяльність П. Цися, участь у 
міжнародних конференціях, з’їздах, конгресах сприяли зміцненню наукового 
авторитету кафедри геоморфології. Наприклад, знаковим став XVIII 
Міжнародний географічний конгрес в Ріо-де-Жанейро (1956), серед учасників 
якого був і П. Цись (Ковальчук і Кравчук, 2001;  Кравчук, 2007б, 2012).  

Петро Цись започаткував регіональні комплексні дослідження Українських 
Карпат. Цю ідею він реалізував завдяки закріпленню та виконанню відповідних 
наукових тем кандидатських дисертацій, таких як “Геоморфологія долин Стрию і 
Опору” (Л. Скварчевська,1956), “Геоморфологія Покутсько-Буковинських 
Карпат” (Б. Лящук, 1963), “Геоморфологія Ґорґан” (Д. Стадницький, 1963), 
“Геоморфологія Бескид” (Ю. Єрмоленко, 1967), “Геоморфологія 
Приґорґанського Передкарпаття” (Я. Кравчук, 1971), “Геоморфологія 
Вододільно-Верховинських Карпат” (Р. Сливка, 1971). 

Упродовж 1965–1970 рр. на кафедрі започатковано й активно розвинуто  
новий  науковий напрям – вивчення сучасних рельєфоутворювальних процесів. 
Головно, це зумовлено  виконанням наукової теми “Розробка науково-
обґрунтованих заходів з попередження шкідливих стихійних явищ в Українських 
Карпатах”. Наукові керівники теми П. Цись, Д. Стадницький; відповідальні 
виконавці  Я. Кравчук, Р. Сливка (Кравчук, 2007б). 

Уперше для території Українських Карпат  співробітниками кафедри 
укладено геоморфологічні карти масштабу 1:100 000, а також 1:10 000 – для 
територій Свидовецького та Печеніжинського лісництва, де небезпека прояву 
цих процесів була особливо високою (Кравчук, 2007а, 2007б). Головною метою 
вважали не тільки вивчення поширення та інтенсивності прояву процесів, а й 
прогнозування їхнього розвитку, розробку системи заходів попередження 
виникнення та уповільнення розвитку. 
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Підсумовуючи зазначене вище, виокремимо кілька важливих здобутків 
кафедри за перший період її розвитку, зокрема: 

− формування наукового потенціалу кафедри та підготовка когорти 
висококваліфікованих науковців-геоморфологів, кандидатів географічних наук, 
які згодом працювали на кафедрі геоморфології, в інших наукових інституціях та 
вищих навчальних закладах України та за  її межами; 

− проведення фундаментальних комплексних регіональних 
геоморфологічних досліджень, у тім числі структурно-геоморфологічних та 
історико-морфогенетичних, вивчення окремих форм і типів рельєфу та 
удосконалення методики їхнього картографування; 

− розробка науково-методичних засад та проведення  геоморфологічного 
районування різних регіонів України; 

− започаткування й інтенсивний розвиток нового напряму досліджень – 
вивчення сучасних морфодинамічних процесів; 

− закладання підвалин наукової школи динамічної і регіональної 
геоморфології. 

Другий етап розвитку кафедри (1970–1990). У цей період продовжують 
розвивати морфоструктурні та морфоскульптурні дослідження рельєфу різних 
регіонів Західної України, сучасних рельєфоутворювальних процесів, у тім числі 
і стаціонарні та експериментальні дослідження. Їхньому активному розвиткові 
сприяє участь співробітників кафедри  у ґрунтово-ерозійних дослідженнях НДЛ-
50 на території Криму, Запорізької та Одеської областей (Кравчук, 2012). 
Результатом спільних досліджень стало вдосконалення  методики 
картографування земель,  перетворених вітровою ерозією чи  потенційно 
небезпечних для її прояву. До зазначеної методики додано низку 
морфометричних параметрів, таких як крутість, довжина, форма та експозиція 
схилів. Цю методику використано також у ґрунтово-ерозійних дослідженнях 
земель степового і гірського Алтаю, виконаних НДЛ Львівського національного 
університету за участю співробітників кафедри у 80-х роках ХХ століття 
(Кравчук, 2007б, 2012). 

Набутий науковий досвід і виконання  госпдоговірних тем  дали змогу 
уперше в Україні запровадити стаціонарні та експериментальні дослідження 
сучасних ерозійних процесів.  Такими дослідженнями охоплено Передкарпаття, 
Опілля. Їхнім результатом стали численні наукові публікації працівників 
кафедри, а також монографія “Стационарное изучение плоскостного смыва в 
Предкарпатье” (Болюх та ін., 1976), кандидатські дисертації О. Болюха 
(“Географический анализ факторов смыва и оценка современной эрозии на 
пахотных землях Предкарпатья”, 1975) та І. Ковальчука (“Динаміка ерозійних 
процесів Західного Поділля”, 1981). На початку 80-х років розширено територію 
досліджень. Зокрема, протягом 1981–1985 рр. Я. Хомин у рамках свого 
кандидатського дисертаційного дослідження займався  стаціонарним вивченням 
ерозійних процесів у Вулканічних Карпатах, а І. Ковальчук продовжував такі 
дослідження в Західному Поділлі і Розточчі.  

Зазначимо, що набуті знання працівниками кафедри  використовували у 
навчальному процесі. Свідчення цього – публікація 1992 р. тексту лекцій  
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“Стаціонарні, напівстаціонарні та експериментальні дослідження ерозійних 
процесів” І. Ковальчука. 

Стаціонарні спостереження за рельєфоутворювальними процесами 
проводили і в Українських Карпатах, передусім на замовлення Закарпатської 
геолого-розвідувальної експедиції. Наприклад, у другій половині 1980-х років  
такі дослідження здійснювали  у долинах річок Уж (1988–1990), Тиса і Теребля 
(1986–1987). З 1985 р. налагоджено стаціонарні спостереження за селевими 
процесами у басейні р. Свидовець, під науковим керівництвом Я. Кравчука, 
(відповідальні виконавці В. Шушняк і Р. Гнатюк) (Кравчук, 2007б). 
Рельєфоутворювальні процеси протягом 1991–1992 рр. вивчено також в околиці 
озера Синевир. Наукові узагальнення результатів цих досліджень  відображено 
згодом у дисертації В. Шушняка “Сучасна екзоморфодинаміка Українських 
Флішових Карпат”  (2007).  

Упродовж 1970–80-х років працівники кафедри (Л. Скварчевська, Я. Кравчук, 
І. Ковальчук, Б. Лящук, Д. Стадницький, Ю. Єрмоленко, В. Лозинський, 
Я. Кудлик, Ю. Зінько, Я. Хомин, Н. Карпенко) виконали низку п’ятирічних тем 
щодо  вивчення теренів Українських Карпат, Волино-Подільської височини та 
Волинського Полісся (Кравчук, 2007б, 2012). Теми присвячені, передусім, 
дослідженню морфоструктури, морфоскульптури і динаміки сучасних 
геоморфологічних процесів.   

Упродовж цього періоду Українські Карпати є важливою територією не лише 
з позицій наукових досліджень, а й популяризації знань про рельєф і 
геоморфологію загалом. Вважаємо, що власне у 70–80-х роках закладено 
підвалини сучасного напряму – геоосвіти, що стрімко розвивалась на кафедрі 
останніми десятиліттями. Свідченням цього є науково-популярне видання 
відомого любителя-фотографа, доцента кафедри Ю. Єрмоленка та професора 
С. Стойка “Карпати очима допитливих” (1976). 

Важлива подія аналізованого етапу – проведення  на базі кафедри 
геоморфології VI Всесоюзної наради з проблеми крайових утворень материкових 
зледенінь (1980) за участю  відомих науковців та вітчизняних інституцій, що 
були її співорганізаторами, зокрема,  А. Богуцького і М. Демедюка (тоді доцентів 
Львівського політехнічного інституту), П. Гожика та ін. (Інститут геологічних 
наук АН України), В. Палієнко (Інститут географії), інших відомих дослідників 
(Кравчук, 2007а, 2007б). 

Працівники кафедри та лабораторії займаються інженерно-
геоморфологічними дослідженнями для містобудування та просторового 
планування міст, у тім числі і Львова. Зокрема,  дослідження і наукові теми 
стосувалися, передусім, оцінки рельєфу районів нової забудови для розроблення 
Генерального плану Львова та передпроєктних досліджень для реконструкції 
парків міста Львова. Їх виконували на замовлення НДІ “Укрзахідцивільпроєкт”, 
СПКБ Львівського політехнічного інституту, Львівський філіал НДІ “Діпроміст” 
(Кравчук, 2007б, 2012). Цей науковий напрям на кафедрі розвивали Я. Кравчук, 
Ю. Зінько, А. Богуцький, О. Волоско, Ю. Нестерук. Зазначеною тематикою 
займається також І. Сіренко і, завершуючи цільову докторантуру (аспірантуру) 
Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), 1993 року захищає 
кандидатську дисертацію “Вплив геолого-геоморфологічних умов на розвиток 
міських агломерацій на прикладі Львова і Любліна”.  
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Виконано першу тему з природоохоронної тематики для заповідника 
“Розточчя” – “Вивчення природних компонентів і комплексів державного 
заповідника “Розточчя” для розробки методичних основ ведення заповідної 
справи (1987–1990)” (Кравчук, 2007б, 2012). Вона слугувала початком 
формування нового напряму з галузі природоохоронної справи, про що йтиме 
мова нижче. 

Практичний досвід з інженерно-геоморфологічних досліджень, розробка 
методики стаціонарних, напівстаціонарних досліджень, картографування 
сучасних геоморфологічних процесів сприяли створенню 1989 року при кафедрі 
науково-дослідної лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень (НДЛ–
51, науковий керівник Я. Кравчук).  

Наголосимо, що у цей період під керівництвом І. Ковальчука започаткований 
та інтенсивно розвивався новий напрям – еколого-геоморфологічні дослідження 
річково-басейнових систем, який згодом набув широкого наукового визнання та 
заклав підвалини екологічної геоморфології. У цьому напрямі – еколого-
геоморфологічних досліджень – здійснює свій науковий доробок Н. Карпенко. 
Передусім дослідження стосувалися рельєфу та природокористування Шацького 
поозер’я.  

У цей самий період на кафедрі готували фахівців кваліфікації “Географ-
геоморфолог” та “Географ-геоморфолог. Викладач”, оскільки здійснювали 
підготовку кваліфікованих кадрів як для виробництва, так і для загальноосвітніх 
шкіл та інших освітніх закладів (Кравчук, 2012). З 1986 року на кафедрі 
геоморфології розпочинає працювати А. Богуцький. 

Головні здобутки кафедри за другий період розвитку: 
− уперше в Україні започатковано та виконано стаціонарні та 

напівстаціонарні дослідження сучасних рельєфоутворювальних  процесів, у тім 
числі ерозійних;  

− започатковано та розвинуто школи інженерної геоморфології та 
екологічної геоморфології; 

− відбувся подальший розвиток наукової школи динамічної і регіональної 
геоморфології. 

Третій період розвитку кафедри (1990–2010) вирізняється значною кількістю 
еколого-геоморфологічних досліджень, започаткованих І. Ковальчуком. 
Головний акцент зазначених досліджень поставлено на функціонуванні  
басейнових систем як цілісних геоморфосистем. Вивчено річки  Західної 
України, передусім, Українських Карпат, Поділля та інших територій.  Цьому 
сприяли госпдоговірні теми, що виконували під керівництвом І. Ковальчука, 
зокрема: “Гідроекологічне обстеження Закарпатської області в масштабі 1:200 
000 для розробки схеми геоекологічного моніторингу та обґрунтування 
природоохоронних заходів” (1990–1992);  “Еколого-геоморфологічна оцінка 
річкових систем та їх басейнів у межах Західної України” (1992–1994); “Еколого-
геоморфологічний аналіз проблем природокористування в міжнародних 
транскордонних річкових системах та їх басейнах і обґрунтування шляхів їх 
вирішення” (1995–1997) (Кравчук, 2007б). Виконання тем дало змогу зібрати 
значну кількість польового матеріалу щодо функціонування річкових систем, 
їхнього екологічного стану, що відображав реакцію річкових систем на 
антропогенні зміни у межах їхніх басейнів. Працівники кафедри водночас 
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досліджували  розвиток і динаміку флювіального рельєфу (у тім числі і 
морфодинаміку русел), стік руслових наносів та величину хімічної денудації у 
межах басейнів, структурну організацію різнорангових річкових систем та 
величину її трансформації щонайменше впродовж 150 років.  Результатом цих 
досліджень стали численні публікації, у тім числі  монографії “Регіональний 
еколого-геоморфологічний аналіз” (І. Ковальчук, 1997),  “Екологічна 
геоморфологія” (О. Адаменко, І. Ковальчук, Г. Рудько, 2000),  “Geomorfologia 
ekologiczna systemów fluwialnych. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne” 
(M. Bogacki,  I.  Kowalczuk, 2000).   

Захищено дві кандидатські дисертаційні роботи, зокрема, Л. Дубіс 
(“Структурна організація та функціонування річкових систем гірської частини 
басейну Тиси”, 1995) та Н. Карпенко (“Аналіз рельєфу для потреб 
природокористування на прикладі Шацького поозер’я”, 1996);  докторську 
дисертацію  І. Ковальчуком (“Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних 
систем реґіону”, 1993), захист якої відбувся у Московському університеті. Після 
захисту І. Ковальчук активно розвиває еколого-геоморфологічні дослідження. 
Затверджено теми кандидатських дисертацій Ю. Адрейчука, М. Симоновської, 
Л. Курганевич та інших науковців, дослідження яких пов’язані з еколого-
геоморфологічним вивченням окремих басейнових систем чи регіонів. Можемо 
стверджувати про створення на кафедрі наукової школи екологічної 
геоморфології. Шляхом поділу кафедри геоморфології 2000 р. створено кафедру 
конструктивної географії і картографії, яку очолив І. Ковальчук. Екологічна 
геоморфологія продовжує розвиватись на новоствореній кафедрі. З 2000 р. 
кафедру геоморфології перейменовано на кафедру геоморфології і 
палеогеографії. 

Працівники кафедри розвивають перелічені регіональні та інженерно-
геоморфологічні дослідження.  У рамках цих напрямів захистили кандидатські 
дисертації:  М. Іваник (“Історія розвитку річкових долин Північної Камчатки”, 
1993), С. Кравців (“Геодезичний моніторинг техногенного рельєфу на прикладі 
Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну”, 1995), П. Горішний 
(“Морфологічний аналіз рельєфу для інженерних потреб на прикладі Західного 
Поділля”, 1998), М. Симоновська (“Динаміка ярів у басейні Дністра”, 1999), 
Г. Байрак (“Інженерно-геоморфологічний аналіз рівнин заходу України на основі 
аерокосмічних досліджень”, 2000), О. Колтун (“Антропогенна трансформація 
рельєфу міста Хмельницького”, 2002), Р. Гнатюк (“Структурний рельєф 
Південного Розточчя”, 2002), Л. Ковальська (“Геоморфологія сульфатного карсту 
Прут-Дністерського межиріччя”, 2005), В. Шушняк (“Сучасна 
екзоморфодинаміка Українських Флішових Карпат”, 2007), Л. Косик 
(“Просторово-часова динаміка сучасних геоморфологічних процесів в 
Українському Розточчі”, 2009), Д. Каднічанський (“Поверхні вирівнювання 
Українського Передкарпаття”, 2009). 

Активно досліджують і геоморфологічні процеси в Українських Карпатах. 
Тематичне спрямування досліджень є різноманітним: передусім вони присвячені 
вивченню  морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів Карпат, 
геоморфологічному районуванню, дослідженню сучасних 
рельєфоутворювальних процесів. Зазначимо, що Я. Кравчук започаткував 
видання монографічних праць у серії “Рельєф України”. Зокрема, опубліковано 
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монографії “Геоморфологія Передкарпаття” (Я. Кравчук, 1999), “Геоморфологія 
Вододільно-Верховинських Карпат” (Р. Сливка, 2001), “Геоморфологія Скибових 
Карпат” (Я. Кравчук, 2005), “Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських 
Карпат” (Я. Кравчук, 2008). 

На початку 1990-х років на кафедрі сформовано  два нові наукові напрями – 
природоохоронної справи та палеогеографії плейстоцену.  

Новий науковий природоохоронний напрям у галузі  заповідної страви 
розвивається під керівництвом Я. Кравчука.  Над зазначеною тематикою активно 
працювали В. Брусак, Ю. Зінько, Р. Гнатюк, Д. Кричевська, К. Москалюк. 
Головні акценти поставлено на розробку науково-методичних засад 
обґрунтування регіональної системи заповідних територій Західної України, 
наукових підходів до розробки схем зонування та виділення меж 
природоохоронних територій, методичних основ ведення заповідної справи  
тощо. 

 Ключовим об’єктом у зазначених науково-прикладних дослідженнях 
визначено рельєф і його генетичні типи, рельєфоутворювальні процеси та їхній 
взаємозв’язок з іншими компонентами довкілля. Важливими складовими цих 
досліджень були диференціація морфологічної різноманітності мезорельєфу 
Західної України, вибір показників його морфологічної різноманітності з метою 
оцінювання територій для природоохоронних і рекреаційних потреб. Зазначені 
дослідження супроводжувалися  створенням  карт морфологічних комплексів 
рельєфу різного масштабу,  для яких розроблено чіткі критерії виокремлення 
усіх таксономічних одиниць (Гнатюк, 2006; Гнатюк і Зінько, 2012).  В 
опрацюваннях виокремлювали також типові й унікальні об’єкти неживої 
природи, які вимагали охорони чи були потенційними об’єктами 
геотуристичного інтересу. 

Знаковим став польсько-український проєкт “Природоохоронна зона 
Розточчя” (1992–1993) під керівництвом Г. Ронковські з Інституту охорони 
природного середовища (Варшава, Польща). Проєкт відзначено першою премією 
на Європейському конкурсі Генрі Форда (Лондон, 1994) у галузі “Охорона 
довкілля” (Кравчук, 2007б, 2012).  На Всесвітньому конкурсі “Rоlex” (м. Женева, 
Швейцарія) 1996 року відзначено проєктну розробку “Трансєвропейські 
природоохоронні пояси”. Учасниками проєкту від України були В. Брусак, 
Ю. Зінько, Я. Кравчук,  О. Нагорна (Кравчук, 2007б). 

Швидкому розвиткові природоохоронного напряму на кафедрі сприяло 
виконання низки госпдоговірних та держбюджетних тем, що виконували як 
працівники кафедри, так і НДЛ–51 на замовлення Міністерства екології та 
природних ресурсів, а також природних заповідників, національних природних 
парків, обласних і районних держадміністрацій Львівщини. Серед них, зокрема, 
назвемо: “Вивчення природних компонентів і комплексів Карпатського 
біосферного заповідника для розробки методичних основ ведення заповідної 
справи” (1992–1995); “Інвентаризація природно-заповідного фонду Львівської 
області” (1994–1996); “Розробити інженерно-геоморфологічні інформаційні 
системи і картографічні моделі для природоохоронних потреб” (1995–1997); 
“Геоінформаційне забезпечення розвитку мережі природоохоронних територій 
заходу України” (1998–1999); “Оцінка і використання рельєфу Українських 
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Карпат для інженерних, рекреаційних і природоохоронних потреб” (2004–2006) 
та інші (Кравчук 2007б; 2012). 

Теми виконували під керівництвом Я. Кравчука, В. Брусака, Ю. Зінька. Їхнє 
виконання вимагало, передусім, польових досліджень та польового 
картографування території. Новим науковим викликом стала розробка 
відповідних наукових критеріїв побудови тематичних карт, у тім числі рельєфу 
та рельєфоутворювальних процесів.  Аналіз великого масиву інформації, у тім 
числі й даних дистанційного зондування землі (ДЗЗ), вимагав застосування 
нових методів досліджень й обробки. Сформовано перші бази даних із 
застосуванням інформаційних технологій, на  підставі яких створено низку 
тематичних карт, у тім числі морфогенетичних типів рельєфу, поширення 
сучасних рельєфоутворювальних процесів.   

У природоохоронній тематиці  важливим аспектом досліджень було 
природоохоронне планування. Обґрунтовано науково-методологічні засади 
розробки проєктів організації природоохоронних територій,  науково-методичні 
підходи для інвентаризації та класифікації цінних природних об’єктів і 
геокомплексів, які використано для виконання наукових тем (наукові керівники 
Я. Кравчук, В. Брусак, Ю. Зінько). Серед них варто відзначити: 
“Геоморфологічні основи і технології планування природоохоронних і 
рекреаційних територій Карпатського регіону” (1999–2001); “Інвентаризація 
геокомплексів природного заповідника “Медобори” для розробки проєкту 
організації його території” (2001–2003), “Рекреаційна оцінка природних та 
історико-культурних ресурсів для розробки проєкту організації території, 
охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів 
Ужанського національного природного парку” (2003–2005), “Проєкт організації 
території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних 
комплексів і об’єктів національного природного парку “Гуцульщина”” (2004–
2007), “Розробка попереднього функціонального зонування території Галицького 
національного природного парку” (2005), “Проєкт організації території 
Галицького національного природного парку, охорони, відтворення та 
рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів” (2006–2008), 
“Проєкт рекреаційного використання регіонального ландшафтного парку 
“Знесіння” з врахуванням системи обмежень та правил землекористування” 
(2007) та інші (Кравчук, 2007б, 2012). 

Наголосимо, що науково-практичний доробок у вивченні природоохоронних 
об’єктів працівників кафедри вже тоді був відомий європейській науковій 
спільноті. Зокрема, 1995 року працівників кафедри  залучали як експертів до 
виконання гранту Міжнародного банку реконструкції і розвитку від Глобального 
екологічного фонду “Обґрунтування оптимального розміру та контурів території 
Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) та вивчення можливості створення 
системи природних коридорів з урахуванням специфіки природокористування в 
регіоні” (Кравчук, 2007б, 2012). Їхнім головним завданням було розроблення 
науково-методичних засад обґрунтування та оптимізації меж КБЗ. Важливим у 
завданні було визначення системи природних коридорів для поєднання 
виокремлених територій КБР та забезпечення цілісного функціонування 
екосистем. Одним з головних критеріїв виокремлення цих природних коридорів 
був рельєф як головний компонент геосистем. За результатами гранту 



 
 
 

 
Я. Кравчук, І. Ковальчук, Л. Дубіс  Кафедра геоморфології і палеогеографії… 

                      ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 3–29                      13 
 

опубліковано монографію “Біорізноманіття Карпатського біосферного 
заповідника” (співавтори: В. Брусак, Ю. Зінько, Я. Кравчук та інші, 1997). 

Існуючі науково-методичні доробки та  практичні здобутки працівників 
кафедри і НДЛ–51 у природоохоронній страві використано Державним 
управлінням екології і природних ресурсів Львівської області для розробки 
Концепції розвитку природно-заповідного фонду Заходу України та пропозицій 
до Закону України “Про формування національної екологічної мережі України на 
2000–2015 рр.”. Працівники кафедри на замовлення зазначеного вище управління 
дослідили та обґрунтували цінні природні об’єкти та території для організації 
національного природного парку “Сколівські Бескиди”, розширення заповідника 
“Розточчя”, організації нових заповідних об’єктів у Вороняках і Гологорах, 
Малому Поліссі і Передкарпатті. Наголосимо, що наукові геоморфологічні 
дослідження були підґрунтям до виконання  цих тем. Зазначимо також, що 
результатом виконання перелічених вище та інших тем стали десятки наукових 
публікацій у вітчизняних фахових  та закордонних виданнях, у тім числі 
монографії “Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне 
значення” (за редакцією С. М. Стойка, 2007).  

У рамках природоохоронного напряму підготовлено та захищено три 
кандидатські дисертації, зокрема: “Географічні аспекти оптимізації 
функціонування заповідників на прикладі природного заповідника “Розточчя” і 
Карпатського біосферного заповідника” (В. Брусак, 1997),  “Ландшафтно-
екологічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних 
резерватів (на прикладі української частини міжнародного біосферного резервату 
“Східні Карпати”)” (Д. Кричевська, 2007), “Аналіз рельєфу Подільських Товтр 
для оптимізації природокористування” (К. Москалюк, 2009). 

Упродовж цього етапу кафедра, у рамках перелічених вище наукових 
напрямів, була організатором і співорганізатором міжнародних наукових 
конференцій і семінарів: “Проблеми географії України” (1994), “Українська 
геоморфологія: стан і перспективи” (1997), “Стаціонарні дослідження ерозійно-
акумулятивних процесів” (1998), “Геоморфологічні дослідження в Україні: 
минуле, сучасне, майбутнє” (2000, до 50-річчя кафедри), “Сучасні проблеми і 
тенденції розвитку географічної науки” (2003). З 2006 року кожні два роки 
відбуваються наукові семінари, присвячені проблемам геоморфології і 
палеогеографії Українських Карпат. Результатом їхнього проведення є випуск 
збірника наукових праць “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських 
Карпат і прилеглих територій”, який 2008 р., згідно з наказом Міністерства 
освіти й науки України, зачислено до фахових, а 2020 р. – до категорії Б фахових 
видань. 

З початку ХХ століття працівники кафедри  виконали перші проєктні 
розробки із сільського туризму і екотуризму, які представляли на туристичних 
ярмарках і екологічних форумах Львова, Києва, Замостя, Кракова і Любліна. 
Фактично тоді зародився новий напрям сільського, еко- та геотуризму. Їхній 
аналіз подамо нижче в описі четвертого етапу.  

Упродовж 1990–2010 рр. під керівництвом А. Богуцького активно 
розвивається напрям палеогеографія плейстоцену. Дослідження стосуються, 
передусім, комплексного вивчення  антропогенових відкладів території Західної 
України. Детально вивчають також відклади льодовикового комплексу, опорні 
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лесові розрізи, що мають міжнародне значення, історію формування річкових 
долин, у тім числі річкових терас і літології алювію, інженерно-геологічні 
властивості порід лесово-ґрунтової серії. Розглядають проблемні питання межі 
поширення плейстоценових зледенінь, стратиграфії відкладів, реконструкції 
палеогеографічних умов, у тім числі на підставі малакологічного методу. 
Важливим напрямом були міждисциплінарні дослідження палеоліту. Розвиткові  
наукових досліджень напряму палеогеографії плейстоцену сприяв і перехід 
1992 р. на кафедру відомого фахівця з інженерно-геологічних досліджень 
П. Волошина, який працював на кафедрі до 2000 р. У цей період у рамках 
зазначеного напряму також інтенсивно працювали А. Ящишин, Р. Дмитрук, 
Л. Теодорович. 

 Наукові дослідження відбуваються у тісній міжнародній співпраці з 
передовими вітчизняними та польськими інституціями. Серед них назвемо: 
Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін), Варшавський,  
Вроцлавський, Жешувський університети, а також Інститут геологічних наук 
ПАН  тощо.  Під керівництвом А. Богуцького відбулося 17 міжнародних 
(передусім, українсько-польських) польових семінарів,  присвячених проблемам 
плейстоценових зледенінь Волинського Полісся та палеогеографії плейстоцену 
Поділля і Передкарпаття. Серед них зазначимо: “Glacjal i peryglacjal na 
międzyrzeczu Sanu i Dniestru” (2000); “Леси і палеоліт галицького Наддністер’я” 
(2002); ХІІІ українсько-польський семінар “Гляціал і перигляціал Волинського 
Полісся” (2005); ХIV українсько-польський семінар “Проблеми 
середньоплейстоценового інтергляціалу” (2007); XVI українсько-польський 
семінар “Скала-Подільська” (2009)  та ін.  

Кожен семінар завершували відповідними публікаціями, виданими як в 
Україні, так і за кордоном. Зазначимо декілька з них: “Glacjal i peryglacjal na 
międzyrzeczu Sanu i Dniestru”, Люблін, 2000 р.; “Гляціал і перигляціал 
Волинського Полісся: матеріали ХІІІ українсько-польського семінару” (Шацьк, 
11–15 вересня 2005 р.), Львів (2005); “Проблеми середньоплейстоценового 
інтергляціалу: матеріали ХIV українсько-польського семінару”, Луцьк (2007);  
“Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези, стратиграфії, 
палеогеографії”, Львів (2009) та інші (А. Богуцький та ін., 2020). Головними 
редакторами публікацій були, здебільшого,  А. Богуцький та М. Ланчонт.  

 Виконано низку госпдоговірних, держбюджетних тем, серед них: “Екологія 
лесів України” (1992–1994),  “Плейстоценовий морфо- і літогенез” (1995–1997), 
“Волино-Поділля, Передкарпаття, Волинське Полісся в антропогені” (1998–1999) 
та ін. Протягом 2000–2002 рр. виконано  також спільні польсько-українські 
проєкти: “Палеогеографія і стратиграфія плейстоцену Східного Передкарпаття 
між Перемишлем і Коломиєю” та “Зміни природного середовища регіону Карпат 
між долинами Віслоку і Верхнього Дністра під час неоліту і пізніших епох” та ін. 
(Кравчук, 2007б).  

Наукові дослідження плейстоценових відкладів знаходять широке 
міжнародне визнання. Спільно з науковцями інших країн опубліковано низку 
високорейтингових публікацій, які входять до наукометричних баз Scopus та 
Web of Science, зокрема: Studia Quaternaria, Quaternary International, 
Geochronometria, Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Journal of 
Archaeological Science та ін. Опубліковано монографію “Палеоліт Поділля. 
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Великий Глибочок 1” (О. Ситник, А. Богуцький, 1998), спільну польсько-
українську монографію “Lessy i Paleolit Naddniestrza Halickiego (Ukraina)” (2002) 
та ін. (А. Богуцький та ін., 2020). 

У рамках цього наукового напряму захистили три кандидатські дисертації, 
зокрема: Р. Дмитрук (“Палеогеографічні умови верхньоплейстоценового 
лесонагромадження Волино-Поділля на основі фауни молюсків”, 2001), 
А. Яцишин (“Геоморфологічна будова долини Дністра у межах Передкарпаття”, 
2001), Л. Теодорович (“Природні умови палеоліту Північного Поділля”, 2005). 

Зазначимо, що детальнішу інформацію щодо розвитку напряму 
“палеогеографія плейcтоцену” викладено у статті цього збірника 
“Палеогеографія антропогену у Львівському університеті: основні здобутки у 
ХХІ столітті та перспективи” (автори: А. Богуцький, О. Томенюк, А. Яцишин, 
Р. Дмитрук). 

Протягом 1990–2010 рр. працівники кафедри продовжують розвивали 
картографічні дослідження та дистанційне зондування Землі. Удосконалено 
науково-методичні засади побудови геоморфологічних карт, які  використано під 
час виконання теми на замовлення Міносвіти і науки України  “Розробка 
методики і легенд для геоморфологічного картографування території України у 
великих і середніх масштабах” (2002, науковий керівник Я. Кравчук). 
Розроблено легенди та створено геоморфологічні карти для різного типу 
природокористування. Для навчання  студентів Я. Кравчуком опубліковано 
навчальні посібники “Інженерно-геоморфологічне картографування” (1991),  
“Геоморфологічне картографування” (2006). У цьому напрямі активно працює 
також Р. Гнатюк: створена ним у співавторстві з Я. Кравчуком та Ю. Зіньком  
геоморфологічна карта Українських Карпат увійшла у  “Національний атлас 
України”  (2007).  

Аерокосмічні дослідження рельєфу і сучасних геоморфологічних процесів 
використовують у своїх наукових пошукуваннях усі викладачі кафедри.  
Наприклад, 2000 року Г. Байрак захистила кандидатську дисертацію “Інженерно-
геоморфологічний аналіз рівнин заходу України на основі аерокосмічних 
досліджень”. Упродовж 2003–2008 рр. налагоджено співпрацю із Центром 
прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля 
(ЦПОСІ та КНП, м. Дунаївці Хмельницької області) щодо надання космознімків 
малої роздільної здатності зі супутника NOAA для потреб навчального процесу 
студентів географічного факультету. Завдяки співпраці студенти та працівники, у 
тім числі кафедри геоморфології і палеогеографії, отримували оперативну 
супутникову інформацію на територію України та використовували її в науковій 
та навчальній роботі, передусім для складання геоморфологічних карт, аналізу 
поширення і розвитку сучасних рельєфоутворювальних процесів та їхнього 
моніторингу.  Зокрема, 2003 р. опубліковано навчальний посібник І. Сіренко 
“Динамічна геоморфологія”, 2007 р. – монографію Г. Байрак “Аналіз рельєфу і 
природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними”, 
2010 р. – навчальний посібник Г. Байрак та Б. Мухи “Дистанційні дослідження 
Землі”.  

Морфологічні дослідження рельєфу для інженерно-геоморфологічних 
досліджень (у тім числі містобудування)  та різного типу природокористування  
на кафедрі геоморфології і палеогеографії розвиває П. Горішний. Науковець 
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1997 р. захистив кандидатську дисертацію “Морфологічний аналіз рельєфу для 
інженерних потреб на прикладі Західного Поділля”. 

Вивчення антропогенного рельєфу стає важливим напрямом досліджень 
кафедри. Передусім досліджували  антропогенно перетворений рельєф міст,  
морфологію кар’єрів. Ці дослідження проводили О. Колтун, П. Горішний, 
Г. Байрак та інші. Зокрема, 2002 р. О. Колтун захищає кандидатську дисертацію 
“Антропогенна трансформація рельєфу міста Хмельницького”. 

 Загалом упродовж третього етапу розвитку кафедри захищено 1 докторську 
та  20 кандидатських дисертацій, що зазначено вище.   

На базі кафедри створено студентсько-аспірантську науково-громадську 
організацію “Карпатська школа”,  учасники якої спільно з молодими науковцями 
і студентами Ягеллонського університету (Краків) та Клу́зького університе́ту 
імені Ба́беша-Бо́йяї  (Клуж-Напока) брали участь у міжнародній науковій 
експедиції “Транскарпати–93”. 

Як уже зазначено, на кафедрі проводять підготовку фахівців як для 
виробництва, так і для викладання в освітніх закладах (кваліфікація “Географ-
геоморфолог. Викладач” (1990–1998), до середини 90-х років – “Географ-
геоморфолог”, а з середини 90-х років – “Геоморфологія і палеогеографія”). З 
2003 р. кафедра випускає фахівців з двох спеціалізацій  “Геоморфологія” і 
“Палеогеографія плейстоцену”. Після завершення навчання випускникам, 
відповідно, присвоюють кваліфікацію “Географ-геоморфолог” чи 
“Палеогеограф”. Кафедра за наведеними вище спеціалізаціями готувала 
спеціалістів та магістрів денної та заочної форм навчання. Навчальні дисципліни  
обох спеціалізацій підібрано за принципом “наступності” з метою забезпечення 
фахових знань і компетентностей відповідно до спеціалізації.  Станом на 2010 рік 
працівники кафедри  викладали:  9 загальних курсів для денної форми та 8 – 
заочної форми навчання, 33 спецкурси для рівня спеціаліста та  додатково 10 – 
для освітнього ступеня магістра (детальний аналіз курсів наведено в довідковому 
виданні кафедри за 2007 р. (Кравчук, 2007б)). Практичні знання та вміння 
студенти здобували на навчальних і виробничих практиках, які відбувалися на  
навчально-наукових стаціонарах географічного факультету ЛНУ (у тім числі 
Дністерського, Чорногірського), а також  у Шацькому біолого-географічному 
стаціонарі. Сприяла підготовці фахівців співпраця з проєктними та науковими 
інституціями Західного регіону України, де вони проходили виробничі та 
переддипломні практики. Зазначимо, що працівники кафедри забезпечували 
викладання базових дисциплін і для інших спеціальностей і спеціалізацій 
географічного факультету (Кравчук, 2007б).  

  Упродовж тривалого часу працівники кафедри проходять уже й  міжнародні 
стажування. Наприклад, Л. Дубіс стажувалась у Варшавському університеті на 
кафедрі геоморфології (1999–2000 рр., м. Варшава, Польща) та  Ягеллонському 
університеті на  кафедрі геоморфології (2000, м. Краків, Польща); Г. Байрак – у 
Варшавському університеті на кафедрі геоінформатики, картографії і 
теледетекції відділу географії і регіональних досліджень (2002, м. Варшава, 
Польща); П. Горішний – в Університеті Граца, Інститут географії і 
навколишнього середовища (2008, м. Грац, Австрія);  А. Богуцький – в 
Університеті Марії Кюрі-Склодовської на кафедрі фізичної географії і 
палеогеографії (2009, м. Люблін, Польща) тощо.  



 
 
 

 
Я. Кравчук, І. Ковальчук, Л. Дубіс  Кафедра геоморфології і палеогеографії… 

                      ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 3–29                      17 
 

Головними здобутками кафедри третього етапу стали: 
− подальший розвиток наукової школи інженерної, екологічної та 

регіональної геоморфології, що засвідчують численні публікації (в тім числі у 
закордонних виданнях), монографій – як одноосібних, так і у співавторстві. У 
рамках школи започатковано видання монографічних праць у серії “Рельєф 
України”; 

− формування напряму палеогеографії плейстоцену, що відзначився 
значним науковим здобутком на вітчизняному та міжнародному рівнях. Видання 
низки публікацій, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 
та проведення міжнародних семінарів; 

− започаткування та розвиток природоохоронного напряму, що набув 
великого науково-практичного значення, у тім числі виконання низки 
госпдоговірних та держбюджетних тем, міжнародних проєктів; 

− написання та захист у рамках школи та різних наукових напрямів однієї 
докторської та  20-ти кандидатських дисертацій. 

Четвертий період розвитку кафедри (2010–2020). Активно розвиваються  
регіональні геоморфологічні та  інженерно-геоморфологічні дослідження.  
Опубліковано 2  монографії із серії “Рельєф України”, зокрема: “Рельєф 
Вулканічного пасма Українських Карпат” (Я. Кравчук, Б. Хомин, 2011), “Рельєф 
Солотвинської улоговини Українських Карпат” (Я. Кравчук, В. Чалик, 2015). 
Ярославом Кравчуком підготовлено до друку монографію  “Рельєф Українських 
Карпат”. У публікаціях висвітлено морфоструктуру і морфоскульптуру 
досліджуваних територій. Як важливі питання розглянуто етапність розвитку 
рельєфу, час утворення вулканічного рельєфу, його морфологію та 
геотуристичну цінність.  

 Науковці продовжують вивчати морфодинамічні процеси. У цій тематиці 
активно працюють Р. Гнатюк, Г. Байрак, В. Брусак, Л. Дубіс, П. Горішний, 
І. Гнатяк (Горішний, 2014; Horishnyj i Halaiko, 2019; Дубіс і Кузьо, 2016 та ін.). 

Нині головну увагу зосереджено на  оцінці розвитку й інтенсивності прояву 
сучасних ерозійних процесів, аналізі багаторічної динаміки русел річок та 
встановлення змін, що відбуваються у них  внаслідок господарської діяльності 
людини. Підготовлено і захищено дві кандидатські дисертації : “Просторово-
часова динаміка площинного змиву в Українському Розточчі за результатами 
стаціонарних і напівстаціонарних досліджень” (Л. Косик, 2010), “Динаміка 
геоморфологічних процесів гірської частини басейну ріки Прут” (М. Клапчук, 
2012). Останніми роками запроваджено вивчення деградації стежок та оцінку 
розвитку морфодинамічних процесів у їхніх межах на територіях Карпатського 
ПНП, НПП Сколівські Бескиди (І. Гнатяк, В. Брусак). 

Набули подальшого розвитку дослідження антропогенного рельєфу та 
природних процесів, що розвиваються в кар’єрах та на поверхні антропогенних 
форм (О. Колтун, П. Горішний, Г. Байрак). Опубліковано навчальний посібник  
О. Колтун, І. Ковальчука “Антропогенна геоморфологія” (2012).  

Науковці Я. Кравчук, Р. Гнатюк, Ю. Зінько, Г. Байрак, І. Сіренко, Р. Кобзяк, 
П. Горішний продовжують розвивати картографування рельєфу, 
рельєфоутворювальних процесів та створення карт геоморфологічного 
районування.  Створено низку карт, що увійшли у “Комплексний атлас Львова” 
(2012). 
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Розвиваються також історико-географічні дослідження (Я. Кравчук, 
Ю. Зінько, О. Томенюк, Л. Дубіс). 

Значно розширюється тематика напряму палеогеографії плейстоцену1. Окрім 
напрямів вивчення відкладів льодовикового комплексу, передусім, Волинського 
Полісся та північно-західної частини Передкарпаття, опорних розрізів, 
палеогеографічних умов формування і будови перигляціальної лесово-ґрунтової 
серії, ролі тектоніки у формуванні антропогенових відкладів, міждисциплінарних 
досліджень палеоліту, інженерно-геологічних досліджень властивостей порід 
лесово-ґрунтової серії, вивчення давніх рельєфоутворювальних процесів (у тім 
числі кріогенних процесів), що активно розвивалися упродовж третього і 
розвиваються упродовж четвертого періоду (А. Богуцький, А. Яцишин, 
Р. Дмитрук, О. Томенюк), сформувалося кілька нових – вивчення літології 
алювіальних товщ, голоценового етапу формування долини Дністра та його 
високих терас (А. Яцишин), звітрювання гідроангідритової товщі (А. Яцишин, 
А. Богуцький), травертинних відкладів малакологічним методом (Р. Дмитрук), 
історико-географічних досліджень (О. Томенюк). 

Сприяли цьому міжнародна співпраця та виконання міжнародних грантів під 
керівництвом та за участю А. Богуцького. Серед них назвемо декілька: 
“Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska 
zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na 
pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i 
jaskiniowych)” (2010–2015); “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – 
geomorfologia, petrologia i geochemia” (2013–2017); “Czwartorzędowa 
paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników 
pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału 
detrytycznego pokryw lessowych” (2015–2018); “Adjustment of the Middle 
Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye 
(Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (2018–2021) та ін. Зазначимо, що 
А. Яцишин протягом 2011–2014 рр. був також головним виконавцем  
міжнародного гранту  “Record of Holocene climate changes and human activity in 
alluvia of valleys in the Eastern Carpathian foreland” (Богуцький та ін., 2020). Грант 
“Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії 
України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний 
аспекти, 2020–2022” розпочато 2020 року. 

Упродовж останнього десятиліття під керівництвом А. Богуцького відбулася 
низка міжнародних семінарів, серед них назвемо: “Гляціал і перигляціал 
Українського Передкарпаття” (2011); “Лесовий покрив Північного 
Причорномор’я” (2013); “Леси і палеоліт Поділля” (2015); XX польсько-
український польовий семінар “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji 
osadowej Niziny Podlaskiej” (2018) та ін. (Богуцький та ін., 2020). Представниками 
палеогеографічного напряму, як і в попередньому періоді розвитку кафедри, 
опубліковано низку наукових праць, у тім числі у фахових українських, а також 

                                                           
1Як зазначено вище, детальнішу інформацію щодо розвитку наукового напряму 
“Палеогеографія плейтоцену” викладено у статті цього збірника “Палеогеографія 
антропогену у Львівському університеті:  основні здобутки у ХХІ столітті та 
перспективи” (автори: А. Богуцький, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук). 
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закордонних журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. 
Загалом за останні два десятиліття опублікували понад 500 наукових праць 
(Богуцький та ін., 2020)., у тім числі колективну міжнародну монографію 
“Палеолітична ейкумена, пери- і метакарпатської зони” (2015). Захистили 6 
кандидатських дисертацій: І. Думас “Природні умови Галицького Придністер’я в 
палеоліті” (2011), М. Микита “Геоморфологія вулканічних гір Закарпаття” 
(2011), Н. Паламарчук “Палеогеографічні умови формування коршівського 
викопного ґрунтового комплексу Волино-Поділля”, О. Томенюк “Наукові ідеї 
Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в 
Україні” (2013), І. Харчук “Опорні розрізи плейстоценової лесово-ґрунтової серії 
Західного регіону України як пам’ятки природи” (2016), А. Ренда “Ками 
Волинського Полісся та їхнє раціональне використання” (2019). 

Окремо розвиваються  дослідження, присвячені реліктових материковим 
дюнам, давнім еоловим процесам і піщаним покривам на території 
правобережної частини Українського Полісся. Ці дослідження, головно, виконує 
Л. Дубіс.  Зокрема,  2013 року нею захищено докторську дисертацію “Еоловий 
палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся”. Досліджено 
поширення,  морфологічні особливості еолових форм, фази розвитку та 
активізації давніх еолових процесів; здійснено палеогеографічні реконструкції 
напрямів та швидкості дюноутворюючих вітрів (Дубіс, 2014, 2016 та ін.).  

Упродовж останніх десятиліть кафедра активно розвиває напрям соціальної 
геоморфології, що пов’язано з проблематикою геоспадщини, геотуризмом та 
геоосвітою. Зокрема, у дослідженнях, пов’язаних з охороною геоспадщини, 
значну увагу приділено питанням інвентаризації геолого-геоморфологічних 
об’єктів на природоохоронних територіях (заповідників, національних і 
ландшафтних парків). Перші інвентаризаційно-картографічні дослідження 
геоспадщини реалізовано, як зазначено вище, для державного заповідника 
“Розточчя”. Цього типу дослідження зі складанням геоморфологічних карт  і 
паспортизацією цінних об’єктів геоспадщини виконано і для інших 
великопросторових заповідних територій: національних парків – Яворівський, 
“Гуцульщина”, Галицький, Ужанський; заповідників – “Медобори”, “Горгани”, 
Карпатський біосферний; ландшафтних парків – “Знесіння”, “Стільське 
Горбогір’я”. Ці дослідження здійснено як самостійно працівниками кафедри, так 
і в рамках держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних тем, виконаних, 
передусім, під керівництвом Я. Кравчука, В. Брусака, Ю. Зінька. Серед них, 
зокрема, назвемо: “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі 
геопарків в Україні” (2010–2012); “Георізноманітність Верхнього і Середнього 
Дністра: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини”, 
“Проєкт створення Регіонального ландшафтного парку “Стільське горбогір’я”” 
(2014); “Проєкт організації території природного заповідника “Медобори” та 
охорони його природних комплексів” (2015–2016); “Проєкт організації території 
національного парку “Північне Поділля”” (2017–2019); “Проєкт організації 
національного парку “Дністровський каньйон”” (2017–2019) та інші. У цьому 
напрямі активно працювали В. Брусак, Ю. Зінько, Я. Кравчук, Р. Гнатюк, 
Д. Кричевська, Р. Кобзяк, О. Шевчук, що відображено у матеріалах проєктів 
організації природоохоронних територій, численних монографіях та статтях. 
Зокрема, назвемо такі монографії : “Національний природний парк 
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“Гуцульщина”” (2013), “Roztocze przyzoda i czlowiek” (2015), “Біосферний 
резерват «Розточчя”” (2015), “Екологічний туризм на природоохоронних 
територіях Закарпатської області” (2018) та ін. Перелічені монографії написано, 
здебільшого, у співавторстві.  

За кафедрою геоморфології і палеогеографії закріпився певний пріоритет на 
вітчизняному рівні щодо методолого-методичних підходів до охорони і 
збереження геоморфологічної спадщини. Цьому значно сприяла активна 
міжнародна співпраця з Європейською асоціацією охорони геоспадщини 
(Progeo) та лабораторією охорони геоспадщини Інституту охорони природи 
(Краків). 

Представлено низку публікацій, пов’язаних з поняттям георізноманітності, 
геотопів, геоморфологічної спадщини, геоморфосайтів, природоохоронних 
геоморфологічних об’єктів, геоморфологічних пам’яток (Зінько, 2010; Кравчук 
та ін., 2012а, 2012б, 2013, 2016; Зінько та ін., 2017, 2014; Шевчук, 2010, 2011; 
Брусак і Москалюк, 2017; Брусак і Кричевська, 2019; Bayrak & Teodorovych, 2020 
та ін.).  Водночас проблема охорони геоспадщини з’явилася у палеогеографічних 
дослідженнях кафедри. Геоморфологічні та палеогеографічні дослідження 
останніми роками охоплюють питання охорони геоспадщини височин, рівнин, 
гірських регіонів Західної України (Розточчя, Поділля, Бескиди, Покуття, 
Передкарпаття). Значну увагу приділено комплексній оцінці геоспадщини 
(науковій, освітній, естетичній, екологічній), що знайшло відображення у 
публікаціях  щодо скельних утворень Карпат і Придністер’я, (йдеться, зокрема, 
про публікації Ю. Зінька, Г. Байрак, В. Брусака, Р. Гнатюка, О. Шевчук та ін.); 
гірських льодовикових форм – (праця А. Лущика та ін.). Проблема охорони 
геоспадщини стає популярною для кандидатських досліджень, що виконують 
нині на кафедрі.  

Останніми десятиліттями на кафедрі активно розробляють проблематику з 
геотуризму у співпраці з кафедрою туризму географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка. Значну інформаційно-консультаційну допомогу  для становлення 
геотуристичних досліджень на кафедрі отримано від кафедри загальної геології і 
геотуризму (колишній завідувач, професор Марек Доктор), Гірничо-
металургійної академії імені Станіслава Сшіца у Кракові, яка випускає єдиний у 
Східній Європі науково-популярний часопис – журнал “Геотуризм”. Серед 
основних доробків кафедри в галузі геотуризму маємо такі методичні і прикладні 
розробки: положення про національні геопарки; геоморфологічна спадщина і 
геотуризм, обґрунтування потенційних геопарків і геотуристичних шляхів; 
характеристика геотуристичного потенціалу окремих регіонів.  

Важливу роль у становленні прикладних аспектів дослідження геотуризму 
відіграв міжнародний проєкт спільно з геологічним факультетом Львівського 
національного університету імені Івана Франка та Вищою Школою Кросно 
“Геопарки – українсько-польський  туристичний шлях”. За його результатами 
підготовлені геотуристичний путівник, геотуристична карта та сайт проєкту. 
Напрям геотуризму на кафедрі розвивали у різні періоди Ю. Зінько, О. Шевчук, 
Я. Кравчук, В. Брусак, Г. Байрак , Р. Гнатюк, С. Благодир. На кафедрі розробляли 
геотуристичні пропозиції для проєктів організації заповідника “Медобори”, 
національних парків “Дністровський каньйон”, “Північне Поділля”. Разом з 
геологічним факультетом географічний факультет є співорганізатором 4-х 
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міжнародних конференцій “Геотуризм: практика і досвід” (2014, 2016, 2018, 
2020).  

Геоохоронні туристичні досягнення кафедри доповнені геоосвітніми. На 
кафедрі є певна традиція популяризації геолого-геоморфологічних знань ще з 
70–80-х років минулого століття. Геоосвітню проблематику в останнє 
десятиліття висвітлювали у публікаціях з геоморфологічної спадщини і 
геотуризму, а також враховували під час виконання проєктів геоосвітнього 
забезпечення природоохоронних територій (заповідник “Медобори”, національні 
парки “Північне Поділля”, “Дністровський каньйон”) та  розбудові міжнародного 
геотуристичного шляху “Геокарпати”. 

Зазначимо, що геоохоронна, геотуристична проблематика була важливою у 
низці бюджетних тем кафедри останніх років. Зокрема, за результатами проєкту 
“Геопарки” розроблено положення про геопарки, надіслано його до Міністерства 
екології і природних ресурсів, обґрунтовано мережу геопарків для України, а 
також менеджмент-плани для окремих геопарків Західної України (Скелясті 
Бескиди, Вулканічні Карпати та Дністерський каньйон). 

За останній (четвертий) етап розвитку працівниками кафедри опубліковано 
919 наукових праць, у тім числі: 30 монографій,  22 статті у виданнях з імпакт-
фактором; 16 навчальних посібників; захищено 7 кандидатських дисертацій. 

Важливою складовою кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців. 
Згідно з вимогами МОН України, упродовж 2012–2013 рр. викладачами кафедри 
розроблено навчально-методичний комплекс дисциплін, що передбачав робочі 
навчальні програми за новим зразком; конспекти лекцій, методичні вказівки для 
проведення лабораторних, практичних (семінарських) занять; індивідуальні 
завдання; засоби діагностики навчання: питання для проміжного модульного 
контролю, розширені питання екзаменаційних білетів, тестові завдання 
відкритого і закритого типу. Для забезпечення діалогу між викладачами і 
студентами з 2013 р. розпочалося наповнення методичними матеріалами і 
тестовими завданнями навчального середовища на платформі Moodle. З 2018 р. 
таке наповнення здійснювали для спеціальних нормативних і вибіркових 
дисциплін. З 2019 року розроблені силабуси усіх навчальних дисциплін. 
Підготовлено й опубліковано навчально-методичні  посібники “Геоекологічний 
моніторинг урбосистеми Хмельницького” (Т. Дзюблюк, І. Ковальчук, О. Колтун, 
2005), “Вступ до геоморфології” (О. Колтун, 2006), навчальні посібники 
“Дистанційні дослідження Землі” (Б. Муха, Г. Байрак, 2010); 
“Палеогеоморфологія” (І. Сіренко, М. Іваник, 2011), “Географо-екологічні 
маршрути Чорногори” (В. Брусак у співавторстві, 2011), “Антропогенна 
геоморфологія” (О. Колтун, І. Ковальчук, 2012)  “Векторна графіка у 
картографуванні” (Г. Байрак, O. Коссак, 2013),  а також “Практикум з курсу 
“Геоморфологія”” (Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин, 2015), 
“Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум” (А. Богуцький, 
А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, 2018), “Методи геоморфологічних 
досліджень” (Г. Байрак, 2018) та ін.  

Нині на кафедрі здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 10 
“Природничі науки” за спеціальностями 106 “Географія” та 103 “Науки про 
Землю” (спеціалізація: “Геоморфологія і палеогеографія” (бакалавр) та  
“Прикладна геоморфологія і палеогеографія” (магістр)). 
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Головні здобутки кафедри упродовж четвертого етапу: 
− подальший розвиток наукової школи “Інженерна, екологічна та 

регіональна геоморфологія” та напряму “Палеогеографія плейстоцену”, що 
мають численні публікації (зокрема, опубліковано понад 900 наукових праць, в 
тім числі у наукометричних вітчизняних на закордонних виданнях); 

− започаткування та розвиток нового напряму –  соціальної геоморфології, 
що пов’язано з проблематикою геоспадщини, геотуризмом та геоосвітою; 

− подальший розвиток історико-геоморфологічних досліджень, 
антропогенної геоморфології, картографування рельєфу, рельєфоутворювальних 
процесів та створення карт геоморфологічного районування;   

− написання та захист у рамках школи та різних наукових напрямів однієї 
докторської та 7-ми кандидатських дисертацій. 

Висновки. Сьогодні на кафедрі офіційно існує наукова школа “Інженерна, 
екологічна та регіональна геоморфологія” й у її межах науковий напрям 
“Палеогеографія плейстоцену”, які мають значний доробок, визнаний на 
міжнародному рівні. На кафедрі також інтенсивно розвивають антропогенну, 
динамічну та соціальну геоморфологію, природоохоронні та історико-
географічні дослідження,  геоморфологічне картографування iз застосуванням 
ГІС та ДЗЗ. Проблематика соціальної геоморфології тісно пов’язана з 
проблематикою геоспадщини, геотуризму та геоосвітою, які вже виокремили у 
самостійні  напрями.  

Унаслідок зменшення кількості студентів, майже цілковитої відсутності 
державної підтримки фундаментальних напрямів досліджень перед кафедрою 
геоморфології і палеогеографії, як, зрештою, й перед іншими фундаментальними 
кафедрами різних ЗВО України, постали сучасні виклики; 
 необхідність створення нових освітніх програм, привабливих для 

абітурієнтів, що забезпечуватимуть високопрофесійну підготовку фахівців 
відповідно до сучасних вимог ринку праці та світових тенденцій розвитку 
геоморфології і палеогеографії; 
 актуальність пошуку нових державних, госпдоговірних тем, українських 

та міжнародних грантів; 
 терміновість створення інженерно-геоморфологічної та седиментаційної 

лабораторій для поліпшення матеріально-технічної бази кафедри; 
 потреба у впровадженні нових стратегій популяризації кафедри в 

науковому та освітянському просторах. 
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Анотація. На кафедрі геоморфології і палеогеографії географічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка працює група 
палеогеографів (А. Богуцький, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук), яка комплексно 
опрацьовує антропогенові відклади заходу України та інших територій нашої держави. 
Тематична спрямованість палеогеографічних досліджень доволі різноманітна: вивчення 
опорних розрізів антропогенових відкладів; умови формування і будова перигляціальної 
лесово-ґрунтової серії; дослідження льодовикового комплексу; перигляціальні процеси і 
форми; роль тектоніки у формуванні антропогенових відкладів; міждисциплінарні 
дослідження палеоліту; інженерно-геологічні дослідження; геофізичні дослідження; 
мінералогічні дослідження; вивітрювання ангідритів; дослідження голоценового етапу 
формування долини Дністра; річкові тераси; літологія алювію; дослідження долини річки 
Вишня; малакологічні дослідження; дослідження травертинів, історико-географічні 
дослідження тощо. 

Визначена проблематика є пріоритетною тематикою досліджень палеогеографічної 
групи кафедри геоморфології і палеогеографії. З нагоди 70-річного ювілею кафедри 
узагальнено наукові досягнення палеогеографів упродовж останніх двадцяти років, 
зокрема, за тематичними напрямами досліджень. Отримано велику кількість нового 
оригінального фактичного матеріалу, реалізовано значну кількість міжнародних і 
українських наукових грантів, підготовлено десять кандидатів наук, опубліковано понад 
500 наукових праць, більше половини з яких – мовами Євросоюзу. Найбільшу увагу 
серед публікацій зосереджено на обраних монографічних дослідженнях, підготовлених 
науковцями збірниках наукових праць, на роботах, які входять до наукометричних баз 
Scopus та Web of Science, та деяких інших. Зазначено, що палеогеографи географічного 
факультету тісно співпрацюють з науковцями України, Польщі, Білорусі, Литви, Франції, 
Бельгії тощо. Безперечно, є усі підстави говорити про потужну палеогеографічну школу 
на географічному факультеті, робота якої набирає обертів. 

Ключові слова: палеогеографія; опорні розрізи; лесово-ґрунтова серія; антропоген; 
перигляціальні процеси; палеоліт. 

 
QUATERNARY PALAEOGEOGRAPHY AT THE LVIV UNIVERSITY: 
MAIN ACHIEVEMENTS IN THE XXI CENTURY AND PROSPECTS 
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Abstract. The Department of Geomorphology and Palaeogeography of the Faculty of 
Geography at the Ivan Franko National University of Lviv employs a group of 
palaeogeographers (A. Bogucki, O. Tomeniuk, A. Yatsyshyn, R. Dmytruk), which 
comprehensively studies Quaternary sediments in Western Ukraine and other territories of the 
country. The thematic focus of palaeogeographic research is very diversified: the study of key 
sections of Quaternary sediments; conditions of formation and structure of periglacial loess-
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palaeosol sequences; research of the deposits of the glacial complex; periglacial processes and 
forms; the role of tectonics in the formation of Quaternary sediments; interdisciplinary research 
of the Palaeolithic; engineering and geological investigations; geophysical research; 
mineralogical research; weathering of anhydrite; study of the Holocene stage of the formation 
of the Dnister River valley; river terraces; lithology of alluvium; study of the Vyshnia River 
valley; malacological research; research of travertines, history of geography, etc. 

The selected issues are a priority research topic of the palaeogeographic group of the 
Department of Geomorphology and Palaeogeography. On the occasion of the 70th anniversary 
of the department, an attempt to summarize the scientific achievements of palaeogeographers 
over the past twenty years, particularly in thematic directions of research, was made. A large 
amount of new original factual material has been received, a significant number of international 
and Ukrainian scientific grants have been implemented, ten PhD students have defended their 
theses and received a PhD degree, more than 500 scientific papers have been published, more 
than half of which are in European Union languages. Due to the limited scope of this article, the 
greatest attention among all of the publications is paid to selected monographic works, 
collections of scientific papers prepared by researchers, papers in the journals from Scopus and 
Web of Science databases, and some others. It is worth mentioning the close cooperation of 
palaeogeographers of the Faculty of Geography with researchers from Ukraine, Poland, 
Belarus, Lithuania, France, Belgium and other countries. Without doubts, there are all the 
reasons to talk about a progressive palaeogeographic school at the Faculty of Geography, whose 
work is gaining momentum. 

Key words: palaeogeography; key sections; loess-palaeosol sequence; Quaternary period; 
periglacial processes; Palaeolithic. 

 
Різносторонні дослідження антропогену України – один з актуальних 

напрямів досліджень палеогеографів географічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Зазначимо, що антропогенові 
відклади плащеподібно вкривають переважну більшість території західної 
частини України, сягаючи потужностей 50 м, а в долинах льодовикового 
виорювання і розмиву на Волинському Поліссі – 100 м і більше. Мінімальні 
потужності антропогенових відкладів або навіть їхня відсутність характерні для 
вершин Карпат, а також денудаційних частин схилів. 

Антропогеновий покрив представлений різними генетичними типами 
відкладів, які мають різноманітний літологічний склад, оскільки формувались у 
відмінних палеогеографічних умовах. Наголосимо, що західна частина України – 
доволі сприятливий регіон для вивчення антропогену. Тут зосереджені і обширні 
території Полісся з комплексом льодовикових, водно-льодовикових та озерно-
льодовикових відкладів, і лесові височини з потужною і добре стратифікованою 
перигляціальною лесово-ґрунтовою серією, і великі річкові системи з добре 
розвиненими терасовими комплексами, побудованими різнофаціальними 
алювіальними та покривними субаеральними відкладами, і гірські масиви Карпат 
з комплексами гравітаційних, алювіальних, льодовикових та інших відкладів. 

Історія вивчення плейстоценових відкладів заходу України нараховує понад 
сотню років. Тут зароджувалось вчення про перигляціал (Łoziński, 1909), 
обґрунтовувалась еолова гіпотеза походження лесів (Тутковский, 1899), 
з’явились піонерні роботи з вивчення льодовикових відкладів (Тутковский, 1902) 
тощо. Зазначимо також праці В. Ласкарєва (1917), С. Рудницького (1907, 1913), 
Ю. Полянського (1929), Г. Тессейре (1935, 1938), І. Гофштейна (1962, 1964, 1979, 
1995) та інших. 
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З нагоди 70-річного ювілею кафедри геоморфології і палеогеографії зроблено 
спробу узагальнити наукові досягнення палеогеографів за останні двадцять 
років, зокрема, за тематичними напрямами досліджень. Упродовж останнього 
десятиліття значним поштовхом до досліджень антропогенового покриву 
західної частини України стало виконання низки держбюджетних тем і 
міжнародних грантів (передусім польсько-українських), зокрема: 

• Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-
просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини, 2013–2015; 

• Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє 
застосування для збереження геоспадщини і геотуризму, 2017–2019; 

• Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій 
серії України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, 
природоохоронний аспекти, 2020–2022; 

• Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian 
środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich 
wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk 
lessowych i jaskiniowych), 2010–2015; 

• Record of Holocene climate changes and human activity in alluvia of valleys 
in the Eastern Carpathian foreland, 2011–2014; 

• Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i 
geochemia, 2013–2017; 

• Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem 
Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań 
proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych, 2015–2018; 

• Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice 
sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area), 2018–2021; 

• Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European 
LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS), 2018–
2021. 

Поглиблювалася співпраця з науковими інституціями Польщі: Університетом 
Марії Кюрі-Склодовської – UMCS, м. Люблін (Г. Марущак, Ю. Войтанович, 
Я. Бурачинський, М. Ланчонт, Р. Добровольський, С. Терпіловський, Я. Кусяк, 
П. Мрочек, П. Зелінський, Б. Голуб та ін.); Варшавським університетом 
(Л. Лінднер, Л. Маркс, Р. Хлєбовський, А. Висоцька, М. Бомбель, 
Д. Ольшевська-Нейберт, К. Нейберт, А. Яжина, Б. Воронко та ін.); Гданським 
(Е. Мойський, С. Федорович та ін.), Вроцлавським (З. Яри, Я. Кіда, Є. Рачик, 
М. Кравчик, Я. Скужинський та ін.), Західнопоморським технологічним, 
м. Щецин (Р. Раціновський, Ц. Сеул), Жешувським університетом (П. Ґембіца 
та ін.); Державним геологічним інститутом – Державним дослідницьким 
інститутом, м. Варшава (Ю. Навроцький, З. Франковський, М. Паньчик та ін.); 
Інститутом геологічних наук ПАН (Т. Мадейська, М. і М. Т. Крайцажі та ін.); 
Інститутом географії і просторової організації ім. С. Лещинського ПАН 
(Л. Старкель, А. Будек та ін.) тощо. Тісна співпраця налагоджена також з 
Інститутом геологічних наук НАН України (П. Гожик, В. Шовкопляс, М. Комар, 
О. Сіренко, Н. Дикань, С. Прилипко, О. Крохмаль та ін.), Інститутом 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (О. Ситник, Р. Коропецький 
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та ін.), Інститутом географії НАН України (Ж. Матвіїшина, В. Палієнко, 
С. Дорошкевич, С. Кармазиненко та ін.), Київським національним університетом 
імені Тараса Шевченка (Н. Герасименко та ін.), Інститутом ботаніки 
ім. М. Холодного НАН України (Л. Безусько), Інститутом географії РАН 
(А. Величко, Т. Морозова, В. Нечаєв та ін.) та іншими закладами. 

У рамках наукової співпраці проведено низку польових українсько-польських 
семінарів, до яких підготовлено і видано збірники наукових праць (рис. 1). 

 

2002 2005 2007 2007 

2009 2011 2013 2015 

Рис. 1. Вибрані збірники наукових праць,  
видані до українсько-польських польових лесових семінарів 

Fig. 1. Selected collections of scientific papers  
published to Ukrainian-Polish field loess seminars 

 
Наведемо лише видання, підготовлені до останніх семінарів, розпочинаючи з 

2000 р.: 
1. Glacjal i peryglacjal na międzyrzeczu Sanu i Dniestru / red. M. Łanczont // 

Seminarium terenowe II, Krasiczyn, 4–6 października 2000 r. – Lublin, 2000. – 
206 s. 

2. Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) / Studia geologica Polonica / 
Pod red. T. Madeyskiej. – Kraków, 2002. – Vol. 119. – Cz. III. – 391 s. 

3. Гляціал і перигляціал Волинського Полісся : матеріали ХІІІ українсько-
польського семінару (Шацьк, 11–15 вересня 2005 р.) / відп. 
ред. А. Богуцький. – Львів : ВЦ Львів. ун-ту, 2005. – 249 с. 
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4. Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу : матеріали 
ХIV українсько-польського семінару (Луцьк, 12–16 вересня 2007 р.). – 
Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 272 с. 

5. Interdisciplinary studies of the Late Pleistocene in the key Kolodiiv site (East 
Carpathian Foreland) // Geological Quarterly. – 2007. – Vol. 51. – Is. 2. – 
P. 103–202. 

6. Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези, стратиграфії, 
палеогеографії : зб. наук. праць (до XVI укр.-пол. семінару. Скала-
Подільська, 13–16 вересня 2009 р.) / гол. ред. А. Богуцький. – Львів : 
ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 246 с. 

7. Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття : зб. наук. праць (до 
ХVІІ укр.-пол. семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р.) / 
гол. ред. А. Богуцький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 306 с. 

8. Лесовий покрив Північного Причорномор’я : зб. наук. праць (до 
ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани 8–13 вересня 2013 р.) / 
гол. ред. А. Богуцький. – Люблін : KARTPOL s.c. Lublin, 2013. – 268 с. 

9. Леси і палеоліт Поділля : тези доповідей ХІХ українсько-польського 
семінару (Тернопіль, 23–27 серпня 2015 р.) / гол. ред. А. Богуцький. – 
Львів, 2015. – 88 с. 

10. Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny 
Podlaskiej: materiały konferencyjne, XX Polsko-Ukraińskie Seminarium 
Terenowe (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 r.) / Red. S. Terpiłowski, 
P. Mroczek, K. Łabęcka. – 2018. – 58 s. 

За період 2000–2020 рр. під керівництвом проф. А. Богуцького захищено 
9 кандидатських дисертацій: 

• Дмитрук Роман Ярославович. Палеогеографічні умови 
верхньоплейстоценового лесонагромадження Волино-Поділля (на основі фауни 
молюсків) – спеціальність 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія, 2001 р.; 

• Яцишин Андрій Михайлович. Геоморфологічна будова долини Дністра у 
межах Передкарпаття – спеціальність 11.00.04 – геоморфологія та 
палеогеографія, 2001 р.; 

• Теодорович Лариса Віталіївна. Природні умови палеоліту Північного 
Поділля – спеціальність 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія, 2005 р.; 

• Думас Ірина Зіновіївна. Природні умови Галицького Придністер’я в 
палеоліті – спеціальність 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія, 2011 р.; 

• Микита Михайло Михайлович. Геоморфологія вулканічних гір 
Закарпаття – спеціальність 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія, 2011 р.; 

• Паламарчук Надія Юріївна. Палеогеографічні умови формування 
коршівського викопного ґрунтового комплексу Волино-Поділля (за результатами 
мікроморфологічних досліджень) – спеціальність 11.00.04 – геоморфологія та 
палеогеографія, 2011 р.; 

• Томенюк Олена Михайлівна. Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній 
вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні – спеціальність 
11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія, 2013 р.; 
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• Харчук Ірина Сергіївна. Опорні розрізи плейстоценової лесово-ґрунтової 
серії Західного регіону України як пам’ятки природи – спеціальність 11.00.01 – 
конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 
2016 р.; 

• Ренда Андрій Дмитрович. Ками Волинського Полісся та їхнє раціональне 
використання – спеціальність 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія, 
2019 р.; 

Схарактеризуємо головні напрями досліджень антропогенових відкладів 
західної частини України палеогеографами географічного факультету, а також 
зазначимо актуальні проблеми їхнього подальшого вивчення. 

Вивчення опорних розрізів. На наше глибоке переконання, вивчення опорних 
розрізів – це основа для досліджень антропогену. Їхнє значення неможливо 
переоцінити, отож упродовж усіх років це було і залишається пріоритетним. 
Завдяки міжнародній співпраці і грантам низка опорних розрізів досліджена з 
використанням найновіших методів аналітичних досліджень – літологічних, 
палеонтологічних (палеозоологічних, палеоботанічних, палеомалакологічних, 
палеоостракодологічних), палеокріогенних, мікроморфологічних, геохімічних, 
геофізичних (передусім палеомагнітних), абсолютного датування та ін. Сьогодні 
вивчено десятки опорних розрізів на Волинському Поліссі (Калинівка, 
Ростань та ін.) (Bogucki et al., 1998; Boguckyj et al., 2007), Волинській височині 
(Бояничі, Нововолинськ, Перемисловичі, Торчин, Коршів, Горохів, Рівне, Дубно-
Тараканів, Басів-Кут, Здолбунів та ін.) (Kusiak et al., 2012; Fedorowicz et al., 2013; 
Богуцький і Волошин, 2006a, 2006b, 2008a, 2008b, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014), 
Подільській височині (Ванжулів, Буглів, Тернопіль, Великий Глибочок, 
Пронятин, Збараж, Підволочиськ, Волочиськ, Красносілка, Летичів, Шаровечка, 
Ярмолинці, Скала-Подільська, Буцнів, Вендичани, Молодове та ін.) (Богуцький і 
Волошин, 2012; Богуцький та ін., 2014, 2016, 2018a; Ситник і Богуцький, 1998; 
Ситник та ін., 2011, 2014; Boguckij et al., 2009a; 2009b; Fedorowicz et al., 2018; 
Sytnyk et al., 2010; Łanczont et al., 2014a, 2014b, 2015), Передкарпатті (Крукеничі, 
Мостиська, Торгановичі, Кружики, Слохині, Дубрівка, Дубаневичі, Галич, 
Єзупіль, Довге, Маріямпіль, Колодіїв, Загвіздя, Межигірці та ін.) 
(Богуцький та ін., 2010, 2012a; 2018b, 2019; Boguckyj et al., 2001; Łanczont & 
Boguckyj, 2007; Łanczont et al., 2003, 2010, 2013, 2019; Nawrocki et al., 2002), 
Закарпатті (Королево) (Nawrocki et al., 2016) тощо. З наведеної проблематики 
видано десятки наукових праць, а за дослідженнями деяких розрізів 
опубліковано монографії (Колодіїв, Скала-Подільська, Великий Глибочок та ін.). 
Вважаємо, що принаймні кільком з перелічених розрізів необхідно отримати 
статус загальноєвропейських стратотипів. 

Вивчення опорних розрізів слугувало основою для створення 
стратиграфічної, інженерно-стратиграфічної схем, а також схем періодизації 
палеоліту, розвитку палеокріогенезу в антропогені тощо. Вивчення опорних 
розрізів сприяло відтворенню палеогеографічних умов формування 
антропогенових відкладів західної частини України. 

Серед стратиграфічних проблем найактуальнішою для заходу України є 
проблема детального стратиграфічного розчленування відкладів нижнього 
плейстоцену. Відклади верхнього і середнього плейстоцену розчленовані до 
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рівня підгоризонтів. У нижньому виокремлені лише горизонти, причому це 
ґрунтується іноді на одиничних розрізах. На жаль, розрізи 
нижньоплейстоценових лесово-ґрунтових нагромаджень трапляються вкрай 
зрідка, у них є суттєві перерви в осадконагромадженні, майже цілковито 
денудовані лесові горизонти. Зрештою, такі особливості будови розрізів 
нижньоплейстоценових відкладів на Волино-Поділлі можна вважати їхніми 
діагностичними ознаками. Це питання потребує подальшого вивчення. У 
нижньоплейстоценовій частині розрізу Роксолани (Північне Причорномор’я) 
також простежується переважання палеоґрунтових горизонтів над лесовими 
(Nawrocki et al., 2018). Така ж тенденція характерна для розрізів Королево 
(Закарпаття) і Загвіздя (Передкарпаття). У зв’язку з цим виникає питання щодо 
виявлення в Україні лесів нижче границі Брюнес/Матуяма. Зважаючи на 
матеріали вивчення лесів західної частини України, ми відкидаємо таку 
можливість. 

Умови формування і будова перигляціальної лесово-ґрунтової серії. 
Перигляціальна лесово-ґрунтова серія на Волино-Поділлі та Передкарпатті 
винятково добре розвинена і досягає потужностей 20–30 м, а подекуди й 50 м 
(розріз Галич). У її будові розрізняють низку самостійних лесових, 
палеоґрунтових та палеокріогенних горизонтів. Розроблена детальна 
стратиграфічна схема лесово-ґрунтової серії з виокремленням самостійних 
горизонтів і підгоризонтів (Bogucki & Łanczont, 2018). Отримано значну 
кількість інформації стосовно складу, властивостей, абсолютного віку, умов 
формування відкладів, викопних фауни і флори виокремлених горизонтів і 
підгоризонтів. Наголосимо також на відкритті у лесово-ґрунтових товщах низки 
палеолітичних стоянок, які вивчаються спільно з археологами. Дослідженню 
природних умов проживання давньої людини присвячено окремий розділ статті. 
Проблемними питаннями вивчення лесово-ґрунтової серії залишаються 
найдавніші леси, співвідношення лесових і льодовикових горизонтів, проблеми 
“леси і тераси” (Богуцький та ін., 2012b), лесовий рельєф та інше. 

Серед палеогеографічних проблем найбільше значення має відтворення умов 
формування конкретних лесових, палеоґрунтових і палеокріогенних горизонтів. 
Значної уваги заслуговує вивчення лесових і палеокріогенних горизонтів, адже 
їх, порівняно з палеоґрунтовими, вивчено недостатньо. Це не означає, що у 
вивченні палеоґрунтових горизонтів досягнуто остаточних результатів. Справді, 
точиться гостра дискусія стосовно будови і умов утворення дубнівського 
(витачівського) ґрунту, горохівського (прилуцького) комплексу та ін. 
Залишається дискусійною позиція коршівського (кайдацького) викопного 
ґрунтового комплексу. Свого часу цьому питанню присвятили XIV українсько-
польський семінар “Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу” (2007) з 
підготовкою збірника наукових праць. Час формування коршівського викопного 
ґрунтового комплексу ми пов’язуємо з сьомою ізотопно-кисневою стадією. 
Існують і інші погляди на це питання (Герасименко, 2004; Степанчук та ін., 
2012). Ще складнішими виявились питання нижньоплейстоценових ґрунтів, які 
часто дуже денудовані і розділені між собою малопотужними (іноді 10–20 см) 
горизонтами лесів (розрізи Королево, Роксолани, Загвіздя та ін.). 

Доволі важливим завданням є дослідження проблеми “леси і тераси”. Серед 
українських дослідників її найвиразніше проаналізовано у працях 
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Ю. Полянського (Полянський, 1929; Томенюк, 2010, 2011), В. Крокоса (Крокос, 
1926, 1927) та ін. Суть ідеї коротко можна сформулювати так: 

а) у будові річкових терас необхідно розрізняти власне алювіальну та 
покривну частини; 

б) на різновікових терасах розвинена різна кількість лесових горизонтів і, 
відповідно, чим старша тераса, тим більшу кількість цих горизонтів на ній 
простежуємо. Вивчаючи лесові розрізи на терасах Дністра, Пруту, Стиру, Горині, 
Збруча, інших річок, нагромаджено чимало фактів, які засвідчують це 
фундаментальне положення. Частково ці матеріали опубліковані 
(Богуцький та ін., 2011a, 2011b, 2012a, 2012b). Ідея “леси і тераси”, безперечно, 
доволі перспективна і може бути застосована на прикладі вивчення розрізу 
Роксолани. Справді, потужна лесово-ґрунтова серія Роксолан молодша від 
алювію VII (кіцканської) тераси. З іншого боку, детально вивчаючи сформований 
на заплавному алювії похований ґрунт і усю покривну пачку, ми можемо 
конкретизувати і вік алювію. 

На наше глибоке переконання, вивчення терас без урахування будови 
покривних субаеральних лесово-ґрунтових серій безперспективне. З іншої 
сторони, і терасові рівні сприятимуть пізнанню лесово-ґрунтових серій. Ідея 
“леси і тераси” заслуговує на широке впровадження у практику 
геоморфологічних і палеогеографічних досліджень. 

Проблема вивчення лесового рельєфу, а також розвитку у лесових товщах 
сучасних геоморфологічних процесів. Значення вивчення лесового рельєфу 
важко переоцінити, оскільки на лесах, які вкривають величезні простори України 
потужними плащами, здійснюється практично вся господарська діяльність 
людини. Це стосується вивчення макро- і мікрорельєфу. Мікрорельєф лесових 
височин є, передусім, посткріогенним і пов’язаний з деградацією мерзлоти 
останнього (красилівського) верхньоплейстоценового палеокріогенного етапу 
(Богуцький А., Богуцький О. і Волошин, 1995; Bogucki, Voloshyn i Tomeniuk, 
2014). Деградація мерзлоти значною мірою зумовила розвиток сучасних 
ерозійних процесів у лесах. З посткріогенним рельєфом пов’язане формування 
структури сучасного ґрунтового покриву. Вивчення рельєфу лесових височин 
має велике значення і для розв’язання інших проблем лесонагромадження. У 
цьому плані насамперед наголосимо на вивченні палеорельєфу, що є “білою 
плямою” лесової проблематики. 

Дослідження льодовикового комплексу. Відклади льодовикового комплексу 
поширені на Волинському Поліссі та в північно-західній частині Передкарпаття1. 
Вік зледеніння Передкарпаття встановлено як нижньоплейстоценовий (окський, 
сян 2). На Волинському Поліссі, окрім окського, виявлено комплекс утворень 
дніпровського зледеніння. Можливо, території Полісся досягало московське 
зледеніння, а в долинах льодовикового виорювання і розмиву – і давніше від 
окського. Питанням вивчення льодовикового комплексу Передкарпаття та 
Волинського Полісся присвячено семінари у Красічині (РП, 2000 р.), Шацьку 
(2005 р.) і Самборі (2011 р.). З’ясовано, що роль власне льодовикових (моренних) 
відкладів у будові Любомльсько-Столинського кінцевоморенного пасма 
перебільшувалась. 
                                                           

1 Сліди зледеніння описані також у високогір’ї Карпат. 
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Значна кількість форм, описаних як кінцеві та крайові морени, фактично є 
камами, тобто продуктами водно-льодовикової акумуляції. Камам Волинського 
Полісся присвячена кандидатська дисертація нашого здобувача А. Ренди “Ками 
Волинського Полісся та їхнє раціональне використання” (2019). У результаті 
досліджень з’ясовано також, що водно-льодовикові відклади на височинах 
(наприклад, Волинській) пов’язані винятково з долинами стоку талих 
льодовикових вод і не покривали поверхні вододілів. Це унеможливлює 
пояснення походження лесів західної частини України з позиції водно-
льодовикової гіпотези. 

Серед проблем досліджень льодовикового комплексу заходу України 
наголосимо на дослідженні гірського зледеніння, долин стоку талих 
льодовикових вод, обґрунтування віку зледенінь, їхньої кореляції зі 
зледеніннями сусідніх країн, обґрунтуванні меж максимального поширення 
зледенінь. Ці питання сьогодні активно розробляють за нашою участю в рамках 
виконання міжнародного гранту “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy 
and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian 
border area)” (науковий керівник – проф. Л. Маркс, 2018–2021). 

Перигляціальні процеси. На заході України упродовж плейстоцену 
неодноразово встановлювались перигляціальні умови. Доведено, що у 
середньому і верхньому плейстоцені на Волино-Поділлі проявилось не менше 
восьми самостійних палеокріогенних етапів, сформувався специфічний комплекс 
відкладів (делювіально-соліфлюкційні відклади, перигляціальний алювій, 
уламкові елювіальні нагромадження, кам’яні розсипища у Карпатах та ін.), 
своєрідний рельєф; розвивались перигляціальні процеси, зокрема, процеси 
морозобійного розтріскування (рис. 2). Перигляціальні процеси суттєво впливали 
на властивості порід (зокрема, інженерно-геологічні), а також на стан 
збереженості палеолітичних культурних горизонтів (Богуцький та ін., 2012d). 

Актуальною є проблема обґрунтування віку та тривалості перигляціальних 
умов у плейстоцені. Згідно з нашими даними, вперше перигляціальні умови на 
Волино-Поділлі встановились на початку середнього плейстоцену, після 
формування луцького викопного ґрунту (бояницький палеокріогенний етап). 
Таке твердження не можна вважати остаточним, оскільки сліди потужного 
кріогенезу у вигляді плям-медальйонів виявлені у верхній частині комплексу 
загвіздя (мартоноша) в розрізі Загвіздя поблизу Івано-Франківська, де встановлена 
границя палеомагнітних епох Брюнес/Матуяма (Nawrocki et al., 2002). 

Невідкладним є також питання встановлення південної межі поширення 
перигляціальних умов у плейстоцені. Думка про те, що уся територія України 
перебувала у перигляціальних умовах, очевидно, хибна. У цьому переконує наш 
досвід роботи на розрізі Роксолани (Північне Причорномор’я), де слідів 
палеокріогенезу не виявлено в жодному зі стратиграфічних горизонтів. Отож 
одразу постає питання: в яких умовах формувались леси Роксолан? Напевно, не у 
перигляціальних (Nawrocki et al., 2018). 

 



 
 
 
 

А.Богуцький, О.Томенюк, А.Яцишин, Р.Дмитрук  Палеогеографія антропогену… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 30–70                   39 
 

 
Рис. 2. Псевдоморфоза по полігонально-жильних льодах красилівського 

палеокріогенного етапу у розрізі Підволочиськ з місцями відбору монолітів на 
інженерно-геологічні дослідження (Богуцький та ін., 2016) 

Fig. 2. Ice wedge cast of Krasyliv palaeocryogenic stage at Pidvolochysk section and places  
of sampling on engineering-geological investigations (Богуцький та ін., 2016) 

 
Роль тектоніки у формуванні антропогенових відкладів. Тектонічні рухи 

відіграють провідну роль у формуванні рельєфу й антропогенових відкладів 
(зокрема, їхніх потужностей та поширення їхніх генетичних типів). У цьому 
напрямі найбільше досліджень належить І. Гофштейну, проте багато питань і 
досі не вирішено. Потребує подальшого розвитку оцінка ролі тектоніки у 
формуванні рівня Лоєвої, який складається з декількох (не менше чотирьох) 
різнорівневих поверхонь (Яцишин та ін., 2011). Необхідно визначити, чи це 
наслідок диференційованих тектонічних рухів, які порушили колись єдину 
поверхню вирівнювання, чи це самостійні терасові рівні, як це стверджує 
А. Яцишин (Яцишин, 2014, 2015). Складну будову має також поверхня Красної. 
Проблема вивчення різновікових поверхонь вирівнювання і річкових терас не 
втрачає своєї актуальності й заслуговує якнайшвидшого розв’язання. 

Міждисциплінарні дослідження палеоліту розпочалися порівняно 
нещодавно – наприкінці XX ст., проте зародження цих досліджень слід 
пов’язувати із зародженням палеолітознавства у Західному регіоні України. Воно 
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пов’язане з іменем геолога й археолога Юрія Полянського – керівника 
Природничого музею НТШ у Львові у 1920-х роках (Томенюк та ін., 2017). У 
дослідженнях палеоліту Ю. Полянський втілював комплексний підхід. Геолог за 
фахом (закінчив Львівський та Віденський університети), він досліджував 
пам’ятки палеоліту і став першим археологом-палеолітознавцем українського 
походження у Львові у міжвоєнний період. Саме він уперше налагодив 
ефективну українсько-польську співпрацю з відомим знавцем палеоліту 
Стефаном Круковським з Варшави. Разом вони розкопували цікаву палеолітичну 
стоянку Новосілку-Костюкову на Тернопільщині, разом опублікували важливу 
наукову статтю про неї (Polanskyj & Krukowski, 1926). І хоча в той час обидва 
представники різних народів проживали в межах однієї держави, їхню співпрацю 
можна розглядати як інтердисциплінарну та міжнародну (Ситник, Томенюк, 2010). 

Українсько-польські дослідження палеоліту відновилися лише наприкінці 
ХХ ст. під час підготовки до українсько-польських лесових семінарів. Власне на 
одному з них зародилася співпраця археологів-палеолітознавців – професорів 
Олександра Ситника та Кшиштофа Цирека, яка реалізовувалась у міжнародних 
договорах про наукову співпрацю поміж українськими та польськими 
інституціями. Дослідження палеоліту стало одним із провідних напрямів 
ширших українсько-польських природничих досліджень антропогену. 

Упродовж 2000–2004 рр. виконано міжнародні археологічні дослідження 
спільною експедицією під керівництвом О. Ситника (Україна) та К. Цирека 
(Польща) важливої палеолітичної стоянки в Галичі Івано-Франківської обл. 
Професор К. Цирек працював на розкопках разом зі студентами Торуньського 
університету, професор О. Ситник організовував студентів Львівського 
національного університету імені Івана Франка, що створило позитивний 
міжнародний клімат для наукової співпраці молоді та розвитку особистісних 
комунікацій. У польових роботах у Галичі брали участь геологи і палеогеографи 
А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, І. Думас (Львів), 
Т. Мадейська (Варшава), М. Ланчонт (Люблін), палеозоологи А. Надаховський, 
П. Войтал, Г. Ліпецький (Краків) (Ситник та ін., 2004; Богуцький та ін., 2009). На 
базі цієї та інших стоянок 2002 р. проведено українсько-польський польовий 
семінар “Леси і палеоліт Галицького Придністер’я”. 

Упродовж 2005–2009 рр. Палеолітична експедиція Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України проводила теренові дослідження кількох 
стоянок палеоліту поблизу смт Єзупіль Тисменицького р-ну Івано-
Франківської обл. Тут розкопано рештки багатошарових стоянок середнього та 
верхнього палеоліту, які вивчено із залученням різних методів природничих наук 
(Ситник та ін., 2008; Богуцький та ін., 2012c; Bogucki et al., 2020). Для обміну 
досвідом та поглиблення аналітичних досліджень 2008 р. відбувся ще один 
міжнародний польовий семінар, учасники якого ознайомилися з результатами 
комплексних досліджень єзупільських та галицьких стоянок. 

З 2010 р. головна увага палеоліто- та природознавців зосередилася на 
дослідженні Тернопільського палеолітичного осередку, до якого входять 
палеолітичні стоянки поблизу Великого Глибочка, Пронятина, Ігровиці, 
Долішнього Івачева в Тернопільському р-ні. Ці стоянки відкрито і частково 
досліджено О. Ситником ще протягом 1970–1990 років. Тепер вивчення цих 
пам’яток відновлено, оскільки з’явилися нові можливості для поглибленого 
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дослідження природничих аспектів з використанням результатів лабораторних 
досліджень, зокрема, даних абсолютних датувань відкладів тощо (Ситник та ін., 
2011; Łanczont et al., 2014a, 2014b, 2015). 

Експедиційні роботи природознавців в українсько-польській співпраці 
відіграють особливу роль і спрямовані на отримання різноманітного польового 
матеріалу з розрізів антропогенових відкладів, зокрема, палеолітичних стоянок. 
Вони різні за своєю спрямованістю: палеогеографічні, геоморфологічні, 
стратиграфічні, літологічні, палеоботанічні, палеозоологічні, палеопедологічні, 
археологічні, інженерно-геологічні, геофізичні та ін. У польових експедиціях, 
зазвичай, беруть участь не менше 6–10 спеціалістів, які представляють 
українську і польську сторони. 

Загальне керівництво експедиційними роботами здійснюють спеціалісти-
природничники професор Андрій Богуцький (Львівський національний 
університет імені Івана Франка), професор Марія Ланчонт (університет Марії 
Кюрі-Склодовської (UMCS), м. Люблін) та спеціаліст-археолог професор 
Олександр Ситник (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). 
У стаціонарних археологічних експедиціях працює також чимало студентів, у 
тому числі з Польщі. Під час польових експедицій вивчено багато розрізів 
антропогенових відкладів, зокрема опорних. Відібрано велику кількість проб на 
різноманітні аналізи, наприклад: спорово-пилкові, палеомалакологічні, 
гранулометричні, хімічні, ізотопні, палеомагнітні, абсолютні датування відкладів 
тощо. 

Аналізи виконували польські та українські спеціалісти. Наведемо конкретні 
приклади. Палінологічні аналізи проводили доктори геол. наук М. Комар, 
О. Сіренко (Інститут геологічних наук НАН України), канд. біол. наук 
Л. Безусько (Інститут ботаніки ім. М. Холодного НАН України), проф. А. Підек 
(UMCS); абсолютні датування відкладів люмінесцентними методами – 
доктор Я. Кусяк, К. Стандзіковський (UMCS), проф. С. Федорович (Ґданський 
університет), проф. В. Шовкопляс, канд. геол. наук С. Прилипко (Інститут 
геологічних наук НАН України) та ін.; палеомагнітні дослідження – 
проф. Є. Навроцький (Державний геологічний інститут – Державний 
дослідницький інститут, м. Варшава); мікроморфологічні дослідження – 
проф. Т. Мадейська (Інститут геологічних наук ПАН, м. Варшава), доктор 
габ. П. Мрочек (UMCS), канд. геогр. наук Н. Кремінь (Львівський національний 
університет імені Івана Франка); палеомалакологічні аналізи – канд. геогр. наук 
Р. Дмитрук (Львівський національний університет імені Івана Франка), 
проф. В. Александрович (Краківська гірничо-металургійна академія 
ім. С. Сташіца); інженерно-геологічні дослідження – канд. геол.-мінерал. наук 
П. Волошин, проф. А. Богуцький (Львівський національний університет імені 
Івана Франка), доктор З. Франковський (Державний геологічний інститут – 
Державний дослідницький інститут, м. Варшава); палеозоологічні аналізи – 
доктор геол. наук Н. Дикань, канд. геол. наук О. Крохмаль (Інститут геологічних 
наук НАН України), доктор габ. П. Кулеша (UMCS), доктори Мацей і Магдалена 
Крайцажі (Інститут геологічних наук ПАН, м. Варшава), проф. А. Надаховський, 
доктор габ. П. Войтал, магістр Г. Ліпецький (Інститут систематики і еволюції 
тварин ПАН, Краків); гранулометричні аналізи – доктор З. Франковський 
(Державний геологічний інститут – Державний дослідницький інститут, 
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м. Варшава); доктор габ. П. Мрочек (UMCS), проф. З. Яри (Вроцлавський 
університет); доктор Ц. Сеул (Західнопоморський технологічний університет у 
Щецині); мінералогічні дослідження – проф. Р. Раціновський 
(Західнопоморський технологічний університет у Щецині) та ін. Наведений 
перелік – лише частина безпосередніх виконавців аналітичних досліджень. 
Значну кількість аналізів виконано в акредитованих лабораторіях різних країн 
завдяки грантовому фінансуванню. 

З палеолітичної проблематики відбулося чимало українсько-польських 
лесових семінарів, історія яких розпочинається з 70-х років минулого століття. 
До сьогоднішньої моделі семінарів ми йшли тривалий час, відпрацьовуючи 
методику їхнього проведення. Про це можна писати чимало. Справді, влітку 
2015 р. відбувся вже XIX українсько-польський семінар (Тернопіль, 23–27 серпня 
2015 р.). Оскільки у більшості випадків семінари мали міждисциплінарний 
характер і у них брали участь спеціалісти-природничники й археологи, а деякі із 
лесових семінарів проводили під загальною назвою “Леси і палеоліт” (“Леси і 
палеоліт Галицького Придністер’я”, Галич, 2002; “Проблеми палеоліту України і 
палеогеографічних досліджень лесових стоянок”, Єзупіль–Галич, 2008; “Леси і 
палеоліт Поділля”, Тернопіль, 2015 та ін.), то не виникає сумніву, що наукові 
комунікації у дослідницькому середовищі поглиблювались. Вкотре зазначимо, 
що на семінарах демонстрували результати комплексного вивчення багатьох 
палеолітичних пам’яток, зокрема, Єзуполя, Галича, Межигірців, Великого 
Глибочка, Ігровиці, Пронятина, Буглова, Ванжулова, Слохинь та ін. 

Дослідження пам’яток палеоліту заходу 
України значно посилилося протягом 2010–
2015 рр. у зв’язку з отриманням міжнародного 
гранту “Paleolityczna ekumena strefy pery- i 
metakarpackiej – studium zmian środowiska 
zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej 
Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne 
osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie 
stanowisk lessowych i jaskiniowych)”, grant 
nr 691/N-Ukraina/2010/0 (“Палеолітична екуме-
на пери- та метакарпатської зони – 
дослідження змін природного середовища 
заходу України та Південно-Східної Польщі в 
плейстоцені та їхнього впливу на первісне 
заселення, а також шляхи міграцій (на основі 
лесових та печерних стоянок)”, фінансованого 
Міністерством науки і вищої школи Польщі, 
під загальним керівництвом професора Марії 
Ланчонт (UMCS). Кошти гранту дали змогу 
здійснити комплексні дослідження багатьох 
опорних розрізів плейстоценових відкладів та 
палеолітичних стоянок, провести сотні нових 
різнопланових природничих аналізів, 

опублікувати підсумкову колективну монографію (рис. 3) науковців України та 
Польщі “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpatskiej = Палеолітична 

 
Рис. 3. Колективна монографія 
“Палеолітична екумена пери- і 
метакарпатської зони” (2015) 
Fig. 3. Multidisciplinary study 
“Palaeolithic oecumene of the peri- 
and meta-Carpathian zone” (2015) 
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екумена пери- і метакарпатської зони” (Люблін, 2015, 972 с.; ред. M. Ланчонт, 
T. Мадейська). 

З палеолітичної проблематики дослідниками-палеогеографами опубліковано 
низку монографій (Ситник і Богуцький, 1998; Paleolityczna ekumena…, 2015), 
збірників наукових праць (2002, 2007, 2015) і статей. 

Інженерно-геологічні дослідження передбачали, передусім, вивчення 
інженерно-геологічних властивостей порід лесово-ґрунтової серії в опорних 
розрізах. Вивчено багато розрізів (Нововолинськ, Бояничі, Перемисловичі, 
Торчин, Коршів, Горохів, Рівне, Басів-Кут, Здолбунів, Новий Милятин та ін.), за 
якими опубліковано низку праць (Богуцький і Волошин, 2006a, 2006b, 2007, 
2008a, 2008b, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Богуцький та ін., 2016, 2018a; 
Bogucki, Voloshyn & Tomeniuk, 2014). Комплекс інженерно-геологічних 
досліджень порід здійснено у рамках співпраці з виробничими інженерно-
геологічними організаціями Львова, Рівного, Луцька, Тернополя, 
Хмельницького, Вінниці та інших міст за єдиною методикою. Результати 
досліджень впроваджено у практику інженерно-геологічних вишукувань і 
підвищено їхню якість. Значна роль в інженерно-геологічних дослідженнях 
належить П. Волошину (завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і 
гідрогеології геологічного факультету). 

Низку праць опубліковано також з оцінки впливу кріогенезу на формування 
властивостей порід. Встановлено, зокрема, утворення зон ущільнення порід у 
приконтактових зонах великих палеокріогенних структурних деформацій і зон 
розущільнення всередині тіл псевдоморфоз по полігонально-жильних льодах, що 
має велике значення для оцінки інженерно-геологічних властивостей масивів 
лесово-ґрунтових серій. Інженерно-геологічні дослідження порід лесово-
ґрунтової серії і вплив на них палеокріогенних процесів триває і в цей час. 

Геофізичні дослідження. Вагомим є доробок палеогеографів кафедри і щодо 
геофізичного вивчення лесового покриву. Це, насамперед, палеомагнітні 
дослідження низки лесових розрізів, виконані разом з польським геофізиком 
Є. Навроцьким, а також початок спільних робіт з українським геофізиком 
В. Бахмутовим і його групою. З проф. Є. Навроцьким опрацьовано розрізи 
Королево, Галич, Єзупіль І, Колодіїв, Загвіздя, Скала-Подільська, Вендичани, 
Бояничі, Коршів, Торчин, Рівне, Великий Глибочок, Пронятин, Волочиськ, 
Велика Кісниця, Роксолани, Дніпровське та ін. (Boguckij et al., 2009b; 
Boguckyj et al., 2001; Nawrocki et al., 2002, 2016, 2018, 2019; Łanczont et al., 2014a, 
2015). Встановлено межу палеомагнітних епох Брюнес/Матуяма у розрізах 
Королево, Загвіздя, Скала-Подільська, а також низку палеомагнітних епізодів, 
зокрема: Блейк – 95±13 тис. р. тому – за розрізом Пронятин (Łanczont et al., 
2015); Хіліна Палі – близько 18 тис. р. тому – за розрізом Рівне. 

Вимірювання анізотропії магнітної сприйнятливості гірських порід (AMS) та 
встановлення віку уламків цирконів U-Pb методом за допомогою іонного 
мікрозонду SHRIMP (the sensitive high-resolution ion microprobe) у Державному 
геологічному інституті – Державному дослідницькому інституті у Варшаві 
аналітиком М. Паньчик вперше використано для визначення напрямів 
палеовітрів та джерел походження еолового пилу в опорних розрізах 
плейстоценової лесово-ґрунтової серії на прикладі розрізу в Роксоланах, що у 
Причорномор’ї (Nawrocki et al., 2018; Pańczyk et al., 2020). Розподіл осей AMS у 
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лесах у розрізі Роксолани доводить, що переважний напрям вітрів під час їхнього 
накопичення – північно-західний, аналогічно до середньорічного сучасного 
напряму літніх вітрів, виміряного поруч у м. Одеса. Дослідження цирконів U-Pb 
методом засвідчили, що у формуванні лесів Роксолан брав участь матеріал з 
Карпат і Поділля. Цей матеріал спочатку транспортувався річкою Дністер, потім 
видувався з Дністерського лиману та нижньої частини долини Дністра, що 
північно-західніше від Роксолан. 

Геофізичними методами визначено також неодноразову зміну напрямів 
лесоутворювальних вітрів. На прикладі вивчення опорних розрізів 
плейстоценової лесово-ґрунтової серії Коршів і Черепин доведено, що ці зміни 
варто пов’язувати з наступом і відступом Феноскандинавського льодовикового 
щита. Північні, північно-східні та північно-західні вітри, напрями яких 
зафіксовані у лесах, розділені періодами, коли переважали південні або південно-
західні вітри упродовж двох основних етапів наступу льодовикового щита під 
час останнього льодовикового максимуму (Nawrocki et al., 2019). 

За результатами геофізичних досліджень у виданнях, що входять до 
наукометричних баз даних, опубліковано низку робіт. 

Мінералогічні дослідження. Палеогеографи факультету в науковій співпраці 
з науковцями Польщі вивчали мінеральний склад наймолодших лесів 
(Chlebowski et al., 2003), виконували дослідження, спрямовані на встановлення 
джерел пилуватого лесового матеріалу, ролі локальних вітрів у формуванні лесів, 
встановлення напряму лесоутворювальних вітрів тощо. Вивчали також 
мінералогію важких мінералів (Racinowski et al., 2007). 

Вивітрювання ангідритів. Палеогеографами географічного факультету 
спільно із науковцями геологічного факультету Варшавського університету 
(М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт, К. Нейберт, Д. Луговський, А. Яжина, 
Г. Пшибилік та ін.)2 досліджено форми, які утворюються у процесі гідратації 
ангідритів у гіпсовому кар’єрі села Піски поблизу Щирця Львівської обл. На дні 
кар’єру ми вивчали форми вивітрювання ангідритів у вигляді куполоподібних 
піднять діаметром до 10 м і більше й висотою до 1 м і більше (рис. 4). Це 
фактично вігвамоподібні печери. Подібні форми вивітрювання ангідритів 
трапляються зрідка. Вони відомі в Німеччині, Іспанії, Канаді, США і деяких 
інших країнах. На базі досліджень, виконаних напівстаціонарним методом 
упродовж 10-ти років, ми планували створити своєрідний скансен. Проте 
створити це не вдалось, оскільки ділянку досліджень повністю зруйнувала важка 
техніка власників кар’єру. 

На щастя, частина результатів досліджень опублікована в окремих працях 
(Bąbel, Olszewska-Nejbert & Bogucki, 2011; Bąbel & Bogucki, 2007; Bąbel et al., 
2019; Jarzyna et al., 2020 та ін.), а стосовно феномену вивітрювання ангідритів 
підготовлена колективна монографія (Bąbel, Olszewska-Nejbert & Nejbert (Eds.), 
2020). 

 

                                                           
2 Окрім авторів цієї публікації, у дослідженнях з українського боку брали участь Б. Муха, 

А. Бермес, І. Максимів, В. Мік. 
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Рис. 4. Гіпсово-ангідритовий купол на дні кар’єру с. Піски 
Fig. 4. Gypsum-anhydrite dome on the bottom of Pisky quarry 

 
Дослідження голоценового етапу формування долини Дністра. У 

геоморфологічній літературі, присвяченій аналізу голоценової історії 
формування долини Дністра, доволі усталеними залишаються положення, 
розроблені ще у 60‒70-х роках минулого століття. Ключовими в розроблених 
положеннях є такі пункти: 

1) упродовж голоцену в долині Дністра сформувались 4–6-метрова висока 
заплава, яку часто розглядають як першу надзаплавну терасу, та заплава; 

2) висока заплава (перша надзаплавна тераса?) акумулятивна, проте, на 
відміну від усіх інших терас Дністра, вона позбавлена лесового покриву. У 
типовому вигляді розріз її нагромаджень дво- або тришаровий: на корінному 
ложі залягають алювій руслової фації, збудований галечниками; він 
перекривається алювієм заплавної фації, складеної пісками, супісками і 
суглинками. Загальна потужність алювіальної товщі становить 9–10 м і мало 
змінюється вниз за течією, зростає в улоговинах до 10–18 м, в розрізі 
з’являються прошарки торфу; 

3) морфологічні параметри заплави, розподіл фацій алювію, його 
потужностей визначаються сучасною неотектонічною активністю 
Передкарпатського прогину. Важливу роль у формуванні голоценових відкладів 
відіграє антропогенний чинник. 

Нові масштабні дослідження заплави (першої надзаплавної тераси) Дністра, 
його карпатських приток розпочали наприкінці минулого – на початку цього 
століття. Їх виконує великий польсько-український колектив фахівців-
природничників. Ґрунтовні морфологічні дослідження заплави (першої 
надзаплавної тераси) доповнені аналізами фаціальної структури її алювіальних 
нагромаджень, текстури, гранулометричного складу порід. З опрацьованих 
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відслонень і кернів пробурених свердловин відбирали моноліти для аналізу 
мікроморфології викопних ґрунтів, зразки біогенних відкладів на палінологічні 
аналізи та радіовуглецеві датування (Калинович і Яцишин, 2001; Чумак, 2013; 
Чумак, 2015; Яцишин, 2001, 2002; Яцишин та ін., 2010, 2011; Budek et al., 2000; 
Budek, Starkel & Jacyšyn, 2006; Gębica et al., 2007, 2008, 2011, 2013a, 2013b, 2016; 
Gębica & Jacyszyn, 2014; Jacyšyn et al., 2006; Starkel et al., 2009). 

За результатами виконаних досліджень суттєво деталізовано уявлення про 
голоценову історію формування та будову передкарпатської частини долини 
Дністра та долин його карпатських приток. Акумуляція руслової фації алювію 
високої заплави (першої надзаплавної тераси) Дністра, перевищення якої над 
руслом річки сягають 5,5–6,5 (7) м, розпочалась ще у фінальній частині пізнього 
плейстоцену (бьолінгу–аллереду?) (13 000–11 000 р. т. (GI-1)). Подальший 
розвиток тераси відбувався в декілька етапів, датованих молодшим дріасом 
(11 000–10 300 р. т.), кінцем бореалу – початком атлантику (8 700–7 800 р. т.), 
завершенням атлантику (6 000–5 400 р. т.), суббореалу (4 200–2 800 р. т.), 
початком субатлантику (між 2 300–1 700 р. т.), середнім субатлантиком (між 
1 880–1 470 р. т.) і V–VI, Х–ХІІ і ХІV–XVI ст. Тобто вік першої надзаплавної 
тераси (високої заплави) – пізньоплейстоцен-голоценовий. Виявлені етапи 
активізації ерозійно-акумулятивної діяльності Дністра, його карпатських приток 
корелюють з циклами зволоження клімату (фазами повеней). 

Унаслідок активізації ерозійно-акумулятивної діяльності Дністра в його 
долині також сформувались два-три голоценові рівні заплави, зокрема висотою 
до 4–5 м i 3–4 м. 

Результати дослідження також засвідчують: окрім кліматичних змін і 
діяльності людини, на зміни морфології і морфометрії високої заплави (першої 
надзаплавної тераси) Дністра, будови їхніх алювіальних нагромаджень впливали 
неотектонічні рухи (Gębica et al., 2016). Сумарний ефект кліматичних змін, 
діяльності людини, неотектонічних рухів проявляється в змінах у поздовжньому 
профілі долини Дністра, ширини високої заплави (першої надзаплавної тераси), 
кількості розвинених рівнів заплави, будові і віку їхніх алювіальних 
нагромаджень, змінах ухилу русла річки і поверхні заплави (першої надзаплавної 
тераси). 

Річкові тераси. До переліку найскладніших геоморфологічних і 
палеогеографічних проблем Передкарпаття і Поділля, безперечно, належить 
питання кількості та часу формування найдавніших (пліоцен-
ранньоантропогенових) терас Дністра. Великий обсяг геоморфологічних 
досліджень рівнів Лоєвої та Красної провів у Передкарпатті А. Яцишин. За його 
даними (Яцишин та ін., 2011; Яцишин, 2014, 2015), і рівень Лоєвої, і рівень 
Красної можна розчленувати, як мінімум, на шість самостійних терас, аналоги 
яких простежуються і в надканьйонній частині долини Середнього Дністра. 

Багаторічні геолого-геоморфологічні дослідження передкарпатського 
фрагмента долини Дністра дають підстави стверджувати, що у межах поверхонь 
вирівнювання Красної і Лоєвої розвинено п’ять різновікових терас, зокрема: у 
межах Лоєвої чотири тераси, одна тераса у межах Красної. Ще одна тераса 
розвинена між поверхнями Красної і Лоєвої. Вона відповідає вперше описаній 
А. Яцишиним у межах Самбір-Хирівського терасового передгір’я Старосільській 
денудаційній поверхні. Отже, сумарна кількість терас у двох різновікових 
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полігенетичних поверхнях вирівнювання Красної і Лоєвої сягає шести. Важливо, 
що виявлені нові тераси також розвинені у подільській частині долини Дністра, 
де формують групу надканьйонних терас. 

Літологія алювію. Одним з найперспективніших методів розчленування і 
кореляції найдавніших терас Дністра та реконструкції історії їхнього 
формування є літологічні дослідження алювіальних нагромаджень цих терас. 
Досі таких досліджень на Поділлі і, передусім, у Передкарпатті практично не 
виконували, або виконували спорадично. 

Особливо перспективним для такого типу досліджень є подільський 
фрагмент долини Дністра, де останніми роками виконано систематичні 
літологічні дослідження крупноуламкового руслового алювію (валунно-
гальково-гравійні відклади) декількох надканьйонних терас і отримано низку 
важливих висновків. Доведено, зокрема, що в русловому алювії високих 
надканьйонних терас Дністра бере участь, здебільшого, карпатський матеріал 
(різноманітні пісковики, силіцити, кварц та ін.). Червоноколірні девонські 
пісковики й алевроліти (Old-Red Поділля) зафіксовані в алювії 130–140-метрової 
тераси в розрізі Репужинці на правому березі Дністра навпроти м. Заліщики 
(Яцишин та ін., 2012, 2013a, 2013b, 2015, 2018; Яцишин і Богуцький, 2015; 
Seul et al., 2007). 

Завдяки дослідженням з’ясовано, що алювіальні нагромадження 
пізньопліоценової ХІ тераси збудовані тільки уламками карпатського 
походження (Яцишин та ін., 2013). Найімовірніше, винятково карпатським 
матеріалом також збудовані й алювіальні відклади найдавнішої надканьйонної 
тераси Дністра – ХІІ. На жаль, придатних до опрацювання відслонень алювію 
цієї тераси досі відшукати не вдалось. 

Порівняння літологічних характеристик алювіальних нагромаджень 
ХІ тераси дають підставу стверджувати, що в час формування цієї тераси палео-
Дністер скидав свої води з північного заходу на південний схід, тобто в напрямі, 
який не відрізнявся від сучасного. Це, по-перше, засвідчує тенденція до 
подрібнення алювіального матеріалу в південно-східному напрямі (униз за 
течією палео-Дністра). По-друге, з просуванням униз за течією Дністра 
спостерігається підвищення ступеня обкатаності галькових та гравійних зерен, а 
також зменшення частки зерен пісковиків (менш стійких порід) та зростання 
частки зерен стійкішого кварцу. 

Грубозернисті алювіальні відклади Х тераси також збудовані, здебільшого, 
уламками карпатського походження (Яцишин та ін., 2015). Водночас 
трапляються зерна порід подільського походження, представлені тільки 
уламками червоноколірних девонських пісковиків. Залишається відкритим 
питання відсутності уламків порід неогенового віку, які формують ложе алювію 
тераси, а, отже, мали б першими постачатись у її алювіальні нагромадження. 
Ймовірно, такий склад грубозернистого алювію Х тераси міг сформуватись тому, 
що неогенові нагромадження збудовані глинами, гіпсами, пісками, під час 
розмиву яких грубі уламки не виникають. Давніші нагромадження Подільської 
височини (зокрема, і девонські) у час нагромадження алювіальної товщі Х тераси 
розмивались не Дністром, а його лівобічними притоками. Найінтенсивніші 
ерозійні процеси розгортались у басейні палео-Стрипи, закладеної в межах 
тектонічно активного Чернелицького підняття, де поверхня утворень Old-Red 
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розташована доволі високо. Дністер під час формування Х тераси навіть у місці 
перетину Чернелицького підняття до формації Old-Red ще не врізався. 

У складі грубозернистих алювіальних відкладів молодших надканьйонних 
терас Дністра (ІХ, VIII і VII) трапляються уламки чотирьох і більше різновидів 
порід (Яцишин та ін., 2018). Урізноманітнення петрографічного складу 
грубозернистих алювіальних нагромаджень цих терас пов’язане винятково з 
розширенням спектра уламків подільських порід і зумовлене активним врізанням 
Дністра, його приток у Подільську височину, розмивом давніших корінних порід 
височини та постачанням їхніх уламків в алювіальні нагромадження терас. 
Водночас функції головних постачальників уламків місцевих порід відігравали 
подільські притоки р. Дністер, передусім на етапі нагромадження алювію 
VII тераси, адже Дністер на етапі формування алювію цієї тераси вже 
розчленував нагромадження неогенового, крейдового, юрського віку й еродував 
відклади девону. Отже, уламки порід неогенового, крейдового, юрського віку 
могли потрапити в алювіальні нагромадження VII тераси, насамперед унаслідок 
перевідкладання палео-Дністром алювіальних відкладів старших терас, або ж 
постачались у русло палео-Дністра його подільськими притоками, верхів’я русел 
яких функціонували (і функціонують досі) на рівні нагромаджень неогенового, 
крейдового, юрського віку. Сам Дністер транспортував, здебільшого, 
карпатський матеріал та невеликі об’єми подільських порід, які представлені 
уламками червоноколірних пісковиків девону. 

Дослідження долини річки Вишня. 
Останніми роками в басейні річки Вишня 
проводили українсько-польські археологічні 
експедиційні роботи. Виявлено й описано низку 
пам’яток епохи бронзи і доби раннього заліза в 
контексті змін доісторичної і ранньосередньо-
вічної екумени. Природничі дослідження 
пам’яток виконали П. Ґембіца, А. Яцишин та 
А. Вацнік. Вивчено геоморфологічну будову 
долини Вишні, особливо заплаву і тераси, фації 
алювію, його вік (рис. 5). Для торфу, який 
трапляється у заплаві, отримано радіовуглецеву 
дату 1070±35 р. т. Результати міждисциплінарних 
(археологічних та природничих) досліджень 
опубліковано у монографії (Гембіца, Яцишин і 
Вацнік, 2018). 

Малакологічні дослідження. Практично усі 
розрізи перигляціальної лесово-ґрунтової серії, 
низка розрізів алювіальних відкладів і травертинів 
досліджені Р. Дмитруком малакологічним 
методом. Погоризонтно вивчено значну кількість 
розрізів верхнього і середнього плейстоцену, передусім лесові горизонти, де 
малакофауна трапляється найчастіше. Малакологічні дослідження допомагають 
відтворити умови формування лесово-ґрунтової серії, умови проживання давньої 
людини тощо. Вони необхідні для датування віку порід, кореляції розрізів та ін. 

 
Рис. 5. Монографічна робота 
за результатами досліджень 
долини Вишні 
Fig. 5. Monograph on the results 
of research in the Vyshnia River 
Valley 
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Малакологічні дослідження вдосконалюють, діапазон їхнього використання 
розширюватиметься. Важливого значення набирає фаціальний аналіз відкладів. 

Дослідження травертинів. Зазначимо певні здобутки й у вивченні 
палеогеографами специфічного генетичного типу антропогенових відкладів – 
травертинів. Виявлені нові розрізи травертинів у Передкарпатті (Галич, 
Джурів та ін.), у Карпатах (зона Пенінських стрімчаків). Це травертинові тіла в 
районі с. Сойми та ін. Значну кількість травертинових тіл виявлено й в околицях 
м. Винники поблизу Львова. Вивчено фауну травертинів та їхнє використання як 
геотуристичних об’єктів (Дмитрук і Панченко, 2005; Дмитрук і Яцишин, 2019). 

Історико-географічні дослідження. Значних успіхів досягли палеогеографи 
кафедри й у вивченні наукового доробку видатних українських учених-
палеогеографів. Це, передусім, дослідження О. Томенюк внеску 
проф. Ю. Полянського у розвиток палеогеографії і геоморфології України. Нею 
опубліковано десятки робіт з дослідження життя і діяльності Ю. Полянського, а 
також проаналізовано не тільки літературні, але й фондові й архівні джерела, 
листи ученого, його колекції, включно з матеріалами Державного археологічного 
музею у Варшаві (Томенюк, 2010, 2011; Ситник і Томенюк, 2010; Томенюк, 
Богуцький, Ситник, 2017). Ю. Полянський чимало зробив у вивченні долини 
Дністра, подільських лесів, геоморфології Подільського Придністер’я. 
Науковцем упроваджено чимало нового у вивчення антропогену, що значною 
мірою вплинуло на розвиток геоморфології і палеогеографії плейстоцену 
України. 

Видатним ученим – дослідникам лесів і плейстоценових відкладів України – 
присвячували польові українсько-польські семінари: семінар у Красічині – 
М. Демедюку; у Шацьку – П. Тутковському, Е. Рюле; у Скалі-Подільській 
(2000) – Ю. Полянському; у Самборі (2011) – І. Гофштейну і Г. Тессейре; у 
Роксоланах (2013) – В. Крокосу і Г. Марущаку; у Тернополі (2015) – 
В. Ласкареву і С. Ружицькому та ін. Присвяту супроводжували аналізом 
наукового доробку, списку найважливіших праць і фото учених. 

Висновки. Коротко підсумовуючи дослідження палеогеографів кафедри 
геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка, можна однозначно 
стверджувати, що у вивченні антропогену західної частини України сьогодні не 
залишилось “білих плям”. Дослідження виконували за такими головними 
напрямами: вивчення опорних розрізів антропогенових відкладів; умови 
формування і будова перигляціальної лесово-ґрунтової серії; дослідження 
льодовикового комплексу відкладів; перигляціальні процеси і форми; роль 
тектоніки у формуванні антропогенових відкладів; міждисциплінарні 
дослідження палеоліту; інженерно-геологічні дослідження; геофізичні 
дослідження; мінералогічні дослідження; вивітрювання ангідритів; дослідження 
голоценового етапу формування долини Дністра; річкові тераси; літологія 
алювію; дослідження долини річки Вишня; малакологічні дослідження; 
дослідження травертинів, історико-географічні дослідження тощо. 

Дослідження здійснювали у тісній співпраці з науковцями України, Польщі, 
Білорусі, Литви, Франції, Бельгії шляхом виконання міжнародних грантів, 
проведення міжнародних польових семінарів, видання тематичних збірників 
наукових праць, монографій тощо. Палеогеографами кафедри лише у XXI ст. 
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видано понад 500 наукових праць, у тому числі у фахових українських, а також 
закордонних журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних 
Scopus та Web of Science. Сподіваємось, що у майбутньому спектр наукових 
досліджень команди фахівців розширюватиметься, покращуватиметься 
лабораторна база і поглиблюватиметься міжнародна співпраця. 

Подяки. Дослідження частково фінансоване Національним фондом 
досліджень України і є частиною проекту “Розвиток палеокріогенних процесів у 
плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, 
ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти” (реєстраційний номер 
2020.02/0165). 
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Анотація. Проаналізовано 70-річну історію розвитку кафедри землезнавства та 

геоморфології Київського університету та становлення її освітніх, наукових і прикладних 
напрямів. Наведено їхній перелік. Охарактеризовано сутнісні засади, що засвідчує не 
тільки існування окремих етапів в історії кафедри, а й наскрізні тенденції у становленні 
наукових уподобань викладацького та науково-дослідного персоналу. За час 
функціонування кафедри тут плідно розвивалися ідеї загальної та теоретичної 
геоморфології, геоморфологічного картографування та районування, вивчення 
четвертинних відкладів та палеогеографії антропогену, структурної геоморфології та 
морфоструктурного аналізу, інженерної та антропогенної геоморфології, 
палеогеоморфології та розшуків корисних копалин, екологічної геоморфології, донного 
морфолітогенезу і берегознавства, наукових засад дистанційних  та експедиційних 
дослідження рельєфу тощо. Сучасними науково-прикладними та освітніми напрямами 
кафедри стали геоморфологія та природопізнавальний туризм (геотуризм), 
ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та просторове планування. Розробка 
наукових засад природопізнавального туризму як чинника стійкого розвитку даватиме 
змогу не лише поширювати науковий світогляд, розуміння законів розвитку суспільства 
та природоохоронні ідеї, а й сприятиме  привабленню національних та іноземних 
інвестицій, розвитку територіальних громад, становленню туризму як 
високорентабельної галузі економіки України. Ґрунтознавство, управління земельними 
ресурсами та просторове планування як напрям теоретичних та прикладних географічних 
досліджень найбільше відповідають сучасним викликам, пов’язаним з процесами 
децентралізації та земельної реформи. Він охоплює розробку методології різнорівневого 
просторового планування для забезпечення стійкого просторового розвитку, методики 
наукового обґрунтування містобудівних проектів, планування проектів землеустрою, 
заходів з охорони ґрунтів, інженерного захисту території  для формування сприятливого 
середовища існування людини, збереження ландшафтного різноманіття та природної і 
культурної спадщини. Також важливими напрямами дослідницької діяльності кафедри 
стали управління екопроектами та геоархеологічні дослідження, які сформувалися  на 
мультидисциплінарних підходах і забезпечують  ґрунтовну науково-практичну базу 
підготовки майбутніх фахівців. 

Ключові слова: кафедра землезнавства та геоморфології; палеогеоморфологія; 
екологічна геоморфологія; морфоструктурний аналіз; природопізнавальний туризм; 
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Abstract. The historiographical article is devoted to the analysis of the 70-year history and 
development of the Kyiv University Earth Sciences and Geomorphology Department and the 
formation of its educational, scientific and applied area activities. The presented list of 
educational and research areas and description of their essential principles testifies not only to 
the existence of certain stages in the department history, but also to formation of trends in 
scientific preferences of the teaching and research staff.  Over the course of the Department’s 
work many theoretical and practical aspects of Earth Sciences have been developed including 
general and theoretical geomorphology, geomorphological mapping and zoning, Quaternary 
sedimentology and palaeogeography, structural geomorphology and morphostructural analysis, 
engineering and anthropogenic geomorphology, palaeogeomorphology and ecology, scientific 
principles of remote and expeditionary relief research. Modern applied scientific and educational 
areas of the Department are geomorphology and nature tourism (geotourism), and soil science, 
land management and spatial planning. The development of scientific principles of nature 
tourism as a factor of sustainable development will not only spread the scientific worldview, 
understanding of the society laws and environmental ideas, but will also attract national and 
foreign investment, facilitate the development of territorial communities and tourism as a highly 
profitable sector of Ukraine's economy. Soil science, land management and spatial planning as 
areas of theoretical and applied geographical research are crucial to meet the current challenges 
of decentralization and land reform. It covers the development of multi-level spatial planning 
methodologies for sustainable spatial development, methods of scientific substantiation of urban 
projects, land management project planning, soil protection measures, engineering protection of 
the territory to create a favourable human habitat, preservation of landscape diversity and natural 
and cultural heritage. In recent years, the research interests of the Department have also included 
management of eco-projects and geoarchaeological studies, which were formed on 
multidisciplinary approaches and provide a thorough scientific and practical base for training of 
future professionals. 

Key words: Kyiv University Earth Sciences and Geomorphology Department; 
palaeogeomorphology; ecological geomorphology; morphostructural analysis; nature tourism; 
soil science; land management; spatial planning; eco-project management; geoarchaeology. 

 
Вступ. Кафедру геоморфології (протягом 1949 – 1988 рр. – кафедра 

геоморфології, 1988 – 2004 рр. – кафедра геоморфології та палеогеографії, з 2004 
р. – кафедра землезнавства та геоморфології) засновано 1949 року як навчальний і 
науковий підрозділ Київського університету імені Тараса Шевченка. Це 
засвідчило визнання важливості геоморфології як однієї з географічних наук та її 
внеску у розвиток наук про Землю. З огляду на великі завдання, які постали перед 
геоморфологією як фундаментальною наукою про закони функціонування 
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довкілля, враховуючи значні потреби у кваліфікованих кадрах для цієї галузі і, за 
усвідомлення виразної ролі рельєфу та геоморфологічних процесів у формуванні 
ландшафтів, розпочато підготовку географів-геоморфологів і водночас – 
проведення геоморфологічних досліджень. Потреби післявоєнного  відновлення 
народного господарства, гігантські обшири часто незвіданих територій 
колишнього СРСР були на той час ареною, де відбувалося геологічне знімання та 
розвідування родовищ мінеральної сировини, що потребувало чималої кількості 
кваліфікованих фахівців – геологів та геоморфологів.  

На рубежі ХІХ та ХХ століть у межах України відбувалося чимало 
геологічних досліджень, що пов’язано з інтенсивною та різноплановою 
господарською діяльністю: пошуки корисних копалин, будівництво 
гідроенергетичних комплексів, магістральних та судноплавних каналів, 
зрошувальних систем, агротехнічні заходи, гірничодобувна промисловість, 
містобудування, будівництво транспортних комунікацій тощо. Географічна наука  
адекватно реагувала на актуальні запити виробничої активності, здійснюючи 
всебічні експедиційні дослідження й отримуючи новітні наукові результати з 
геології території України, рельєфу земної поверхні, ґрунтового та рослинного 
покриву, поверхневих та підземних вод, науковці робили важливі висновки щодо 
розвитку природного середовища південно-західного сектору Східноєвропейської 
рівнини, гірських споруд Карпат і Криму. Імена К. Феофілактова (нар. 1818), 
О. Тілло (нар. 1836), П. Армашевського (нар. 1850), П. Тутковського (нар. 1858), 
М. Андрусова (нар. 1861), В. Ласкарєва (нар. 1868), В. Різниченка (нар. 1870), 
В. Лучицького (нар. 1877), Б. Лічкова (нар. 1888), В. Крокоса (нар. 1899), 
В. Бондарчука (нар. 1905), П. Заморія (нар. 1906) та інших були окрасою 
тогочасної науки про Землю, адже кожен з них зробив вагомий внесок у 
розуміння основ життя земної поверхні, ролі тектонічних рухів та впливу 
зовнішніх чинників на особливості рельєфу, основних рис природних умов 
минулого.  

У 20–30-х роках ХХ ст. у царині дослідження земної кори території України, 
рельєфу земної поверхні та палеогеографічних умов плідно працювала когорта 
представників молодої генерації науковців не тільки Київського університету, а й 
інших науково-дослідних установ (В. Бондарчук, Д. Біленко, Л. Лепікаш, 
Г. Закревська, П. Заморій, О. Каптаренко, І. Підоплічко, Г. Молявко та ін.). 

Природно, що дослідження науковців тієї пори більшою мірою мали 
пізнавальний характер, дослідження зосереджували на пошуку відповідей на 
питання “Що?” і “Де?”, які стосувалися мінералогії та петрографії, тектонічної 
структури, будови й стратиграфії осадового покриву, походження лесів. 
Поступово робили висновки щодо можливостей палеонтології, літології та 
структурної геології аналізувати певні риси розвитку давньої природи, відзначали 
особливості поширення та походження четвертинного покриву території України, 
вирізняли певні морфогенетичні категорії рельєфу досліджених територій, 
пояснювали особливості будови річкових долин тощо.  

Маючи різні фахові уподобання, в процесі геологічних зйомок знані науковці 
того часу вирізняли роль рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів у 
взаємних зв’язках з різними складниками довкілля, виразно надаючи молодій 
науці – геоморфології – ознак географічності.  Вони оцінювали рельєфотворчу 
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роль і особливості впливу поверхневих та підземних вод на довкілля, ґрунтовий 
покрив та його зміни тощо. Тогочасні фахівці прекрасно розуміли роль рельєфу у 
формуванні мікрокліматичних особливостей і загальних закономірностей 
циркуляції повітряних мас у районах різких орографічних контрастів. 
Господарська діяльність у межах інтенсивно освоєної території України також 
відзначалася врахуванням важливої інформації про рельєф та його рельєфотворчі 
процеси. 

Визрівало виразне бачення рельєфу земної поверхні, рельєфотворчих процесів 
через призму їхньої системоутворювальної ролі за взаємодії різних складників 
природного середовища. У формалізованому вигляді цю роль відігравала 
концепція взаємодії ендогенних та екзогенних чинників, підвалини якої на той час 
виразно сформулювали європейські та американські дослідники і яка сприяла 
утвердженню геоморфології як самостійної науки.  

Друга світова війна різко розмежувала масштаби, цілі та напрями 
природничих досліджень. Вичерпані людські ресурси, відсутність або нестача 
багатьох технічних засобів господарської діяльності були тим тлом, на якому 
відбувалась різка активізації всіх природничих досліджень задля відновлення 
зруйнованої війною економіки. Опираючись на вагомі результати довоєнних 
досліджень і успішних потужних господарських рішень, завдяки поверненню з 
евакуації наукових та професійних ресурсів, наявності упродовж певного часу 
трудових ресурсів військовополонених різко посилилось становлення різних 
напрямів відбудови господарства, серед яких вагомий внесок здійснювали 
розвідники мінерально-сировинних ресурсів, фахівці інженерної геології та 
гідрогеології, геодезії та картографії, інші фахівці наук про Землю. В Україні, як і 
в багатьох регіонах колишнього СРСР, у процесі топографічного, геологічного та 
ґрунтознавчого знімання, бонітування лісового господарства не просто здобували 
нові знання про природне середовище, а формували нові наукові концепції і 
методи практичного застосування набутого знання. Отримані результати 
досліджень, здебільшого, давали відповіді на питання “Як?” і “Чому?”, що мало 
на увазі з’ясування механізмів формування сучасного і давнього рельєфу 
території України, закономірностей поширення генетичних типів четвертинних 
відкладів і форм рельєфу, обставин численних змін палеогеографічної обстановки, 
врешті – прогнозування змін і їхніх наслідків щодо рельєфу земної поверхні як 
одного з найважливішого, каркасного складника ландшафту. 

Питання створення кафедри у Київському університеті для підготовки 
фахівців, які забезпечуватимуть розв’язання наведених вище наукових та 
прикладних завдань, невдовзі вирішить тодішній ректор Київського університету, 
завідувач кафедри загальної геології проф. В. Г. Бондарчук. Наголосимо, що його 
внесок у тогочасну геоморфологію та геологію був значним і вагомим. У 
повоєнний час професор В. Г. Бондарчук підсумував результати численних 
власних геологічних та геоморфологічних досліджень, опрацював існуючі 
погляди на роль рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів у 
функціонуванні різних компонентів довкілля і виклав власне бачення щодо цього 
об’єкта геоморфології, яка стрімко набувала розвитку. Важливим результатом 
такої оцінки є публікація 1949 року підручника “Основи геоморфології” у 
видавництві навчальної літератури “Учпедгіз” у Москві. Наголосимо, що значний 
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внесок у процес організації кафедри зробили її перший завідувач проф. П. Заморій 
та доц. О. Маринич.  

Упродовж усієї історії підготовки кадрів у Київському університеті за 
спеціальністю “географ-геоморфолог” ця категорія фахівців мала великий попит у 
геологічних, проектних, природоохоронних, наукових структурах, організаціях та 
установах і досягла значного авторитету у виробничих та наукових здобутках. У 
геологічних знімальних партіях київські геоморфологи працювали у різних 
регіонах тодішньої “1/6 суходолу земної кулі”, де вони не тільки виконували 
поточні завдання геологічного знімання, а й складали геоморфологічні карти та 
карти четвертинних відкладів.  

З плином часу і зосередженням виробничих і наукових зусиль на теренах своєї 
незалежної держави, а також у зв’язку з високим рівнем вивченості території 
України, появою нових технологій і напрямів природокористування, на рубежі 
ХХ і ХХІ століть завдання з підготовки фахівців-геоморфологів змінилися. 
Щоправда, ще у 80-х роках минулого сторіччя активно упроваджували 
математичні та дистанційні методи дослідження рельєфу земної поверхні та 
геоморфологічних процесів, удосконалювали методики геоморфологічного 
картографування для різних видів природокористування, нового і 
експериментально обґрунтованого змісту набули палеогеографічні дослідження 
тощо. З’явилися кандидати і доктори наук – вихованці кафедри. У 
міжкафедральній науковій лабораторії “Ландшафтної екології та дистанційних 
методів дослідження довкілля” розпочали новітні геоморфологічні та 
палеогеографічні дослідження. 

Кожен із  працівників кафедри зробив чималий внесок в оформлення наукових 
та прикладних напрямів досліджень, а дехто став справжнім творцем нової школи, 
запроваджуючи пріоритетні у геоморфологічному світі напрями. 

Результати. Наукові та прикладні напрями кафедри сформувалися як завдяки 
науковим тенденціям, властивим певним етапам розвитку наукових поглядів, так і 
прямо зобов’язані своєму становленню видатним ученим. Розглянемо 
проблематику, становлення та вирішення завдань у межах наукових і прикладних 
напрямів кафедри землезнавства та геоморфології. 

Загальна та теоретична геоморфологія. Зональні риси рельєфу України, 
циклічність його розвитку; концепція взаємодії рельєфу та геологічної структури; 
вивчення зв’язків рельєфу та чинників його формування літогенною основою; 
інтерпретація рельєфу України як сукупності матеріальних тіл кайнозойського 
етапу розвитку земної кори; концепції морфогенетичного та історичного підходів 
до вивчення формування рельєфу; вік сучасного і давнього рельєфу України; 
закономірності формування морфоструктури і морфоскульптури, 
морфокліматична зональність; динаміка просторово-часового розвитку рельєфу;  
ярусність рельєфу (поверхні вирівнювання, геоморфологічні рівні); новітні 
морфоструктурні уявлення; давня і сучасна морфолітодинаміка, а також 
методологія географічної науки – головні напрями вишукувань науковців 
кафедри. Навчальний посібник “Основи геоморфології” (В. Стецюк, 2004) за 
редакцією О. Маринича став певним підсумком стану загальної геоморфології на 
той час і дав поштовх працям у цьому напрямі численним фахівцям з геології і 
геоморфології у різних вищих навчальних закладах України. 
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Геоморфологічне картографування було і залишається постійною 
процедурою, яка супроводжує різнопланові геоморфологічні дослідження 
кафедри. У процесі його становлення розробляли методики складання 
геоморфологічних карт різних регіонів (Туркменія, Україна, Європейське 
Заполяр’я, дно Чорного моря і Північного Льодовитого океану), які створювали з 
різною метою: 1) як наукове узагальнення вивчення рельєфу певних регіонів 
(геоморфологічна карта України оглядового масштабу); 2) з навчальною і 
практичною метою (геоморфологічна карта України та Молдови, масштаб 1 : 1 
000 000); 3) з довідковою метою (геоморфологічна карта України для 
Національного атласу); 4) як етап детального вивчення певних геоморфологічних 
явищ (карта новітньої тектоніки); 5) як результат участі у колективній праці 
геологів та геоморфологів України з вивчення геологічної будови та рельєфу 
(геоморфологічні карти та карти четвертинних відкладів Донбасу); 6) як результат 
виконання завдань з геологічного довивчення території України в масштабі 
1:200 000 (морфоструктурні та геоморфологічні карти окремих аркушів 
топографічної карти відповідного масштабу центральної частини території 
України). 

Геоморфологічне районування. Його принципи і критерії сформульовані 
Ю. Грубріним та І. Рослим (1979). Побудовану за ними карту геоморфологічного 
районування УРСР визнали однією із найдосконаліших у колишньому СРСР. Це 
сталося завдяки значному досвіду вивчення і картографування рельєфу України. 
У подальшому працівників кафедри часто залучали до наукових і практичних 
консультацій із проведення районування окремих регіонів України і колишнього 
СРСР. 

Сьогодні здобутки у геоморфологічному районуванні території України 
представлені участю у колективній праці “Карта геоморфологічного районування 
України” у Національному атласі України, а часткові питання районування 
окремих регіонів широко представлені у численних публікаціях та дисертаційних 
дослідженнях вихованців кафедри. 

Четвертинні відклади та палеогеографія антропогену. Четвертинні 
відклади є головними у розрізі надр, вони беруть участь у формуванні рельєфу. 
Отож цей напрям, логічно, виник водночас із заснуванням кафедри геоморфології. 
Саме за надбаннями досліджень і публікаціями проф. П. Заморія визначені 
багаторічні дослідження у цьому напрямі доц. М. Щербакової, проф. О. Маринича 
та І. Рослого, доц. Е. Палієнка, проф. Ю. Кошика, а дещо згодом – проф. 
І. Мельничука. Участь у складанні палеогеоморфологічного атласу СРСР, 
численні статті та виступи на конференціях (у тому числі на Міжнародних 
географічних конгресах у Бразилії, Канаді, Швеції) польові геологічні, 
геоморфологічні та палеогеографічні дослідження, підготовка аспірантів та 
докторантів – такими є етапи становлення одного із найважливіших напрямів 
геоморфології та палеогеографії. 

У наш час над важливими проблемами палеогеографії під керівництвом 
проф. Н. Герасименко плідно працюють і захищають дисертації її аспіранти. 
Співпраця кафедри з Інститутом геологічних наук знайшла 2019 року 
відображення виданням підручника “Четвертинна геологія” (П. Гожик, 
Н. Герасименко, С. Бортник), 2020 року вийшов друком підручник 
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Н. Герасименко “Палеогеографія четвертинного періоду України 
(палеоландшафти)”. 

Структурна геоморфологія та морфоструктурний аналіз. Українські 
підвалини цього напряму геоморфології закладені проф. В. Бондарчуком у 
монографіїї “Основи тектоорогенії”, де з’ясовано визначну роль впливу 
тектонічного чинника на формування рельєфу. Власне В. Бондарчук започаткував 
цей науковий напрям на кафедрі. Методи структурно-геоморфологічного аналізу 
застосовували у своїх дослідженнях професори І. Рослий та Ю. Кошик, доценти 
Ю. Грубрін та Е. Палієнко. Вагомий вплив на формування цього напряму мали 
праці с.н.с. В. Тімофєєва, який активно впроваджував їх у практику 
палеогеоморфологічних досліджень. Плідно новітніми тенденціями 
морфоструктурного аналізу займалися с.н.с. М. Мороховський, асп. М. Арістов, 
асп. О. Харченко та ін. У цьому напрямі зацікавлено і результативно працюють 
проф. С. Бортник, доценти О. Ковтонюк, Т. Лаврук, Н. Погорільчук. 

Інженерна та антропогенна геоморфологія. Після захисту кандидатської 
дисертації “Ярусність рельєфу Копет-Дагу” доц. Е. Палієнко займався 
практичним втіленням своїх геоморфологічних знань. Під його керівництвом 
працює група спеціальних досліджень рельєфу для будівництва Північно-
Кримського каналу, інших водно-господарських споруд в Україні. Його підручник 
“Розшукова та інженерна геоморфологія” (1978) – перший у світі серед 
навчальних інженерно-геоморфологічних видань. Праця Е. Палієнка у цьому 
напрямі продовжувалася надалі разом із інженером В. Стецюком, який під його 
керівництвом 1983 року захистив кандидатську дисертацію інженерно-
геоморфологічного спрямування, а у подальшому започаткував на кафедрі 
еколого-геоморфологічний напрям. Доц. Е. Палієнко, водночас із інженерно-
геоморфологічними вишукуваннями, займається класифікаціями антропогенних 
процесів і антропогенного рельєфу. Його ідеї втілюють у своїх дослідженнях 
численні учні і послідовники не тільки в Україні, а й у інших країнах Європи та 
світу. 

Палеогеоморфологія та розшуки корисних копалин. Дослідницька група 
кафедри (В. Чмихал, В. Тімофєєв, А. Тімофєєва, Л. Гусєва, І. Тарбес та ін.), яка 
працювала під керівництвом Е. Палієнка над питаннями інженерної 
геоморфології, наприкінці 60-х років опанувала новий напрям – 
палеогеоморфологічні дослідження для розшуків розсипних родовищ корисних 
копалин. Її очолив доц. Ю. Кошик. Лабораторія стала справжньою школою 
наукових досліджень для тодішніх студентів О. Комлєва, С. Бортника, 
М. Мороховського та інших. У лабораторії виконують дисертаційні дослідження 
Ю.Кошик (докторська дисертація), кандидатські – В. Тімофєєв, М. Мороховський, 
Н. Ремізова, Ю. Філоненко, Н. Погорільчук, кандидатську і докторську дисертації 
О. Комлєв та С. Бортник. Результати використовують із пошуковою метою 
геологи для встановлення шляхів давнього знесення мінеральних мас і місць 
їхньої акумуляції. Майже водночас із зазначеною дослідницькою групою 
палеогеографічними і палеогеоморфологічними дослідженнями півдня України, 
зокрема – нижніми частинами басейнів Дніпра, Південного Бугу, Інгулу та 
Інгульця займалася доц. О. Андріяш (за результатами досліджень захищено 
кандидатську дисертацію). 
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Теоретичні і практичні аспекти палеогеоморфологічних досліджень сьогодні 
розвивають на кафедрі професор О. Комлєв та його учні. 

Екологічна геоморфологія. Наприкінці 80-х років на кафедрі сформувалося 
виразне розуміння необхідності докласти нагромаджені геоморфологічні знання 
для вирішення екологічних проблем, отож В. Стецюк 1999 року за результатами 
своїх багаторічних експедиційних досліджень захистив докторську дисертацію 
“Рельєф і екзогенний морфогенез морфокліматичної зони як екологічний чинник”, 
виходять у світ його монографії з еколого-геоморфологічної тематики, а згодом 
разом із Ю. Сілецьким 2000 року він створює навчальний посібник “Основи 
екологічної геоморфології” (перший на пострадянських теренах). Уже 2001 року 
ініціюють видання колективної праці “Київ як екологічна система”, яка 
згуртувала навколо себе великий колектив науковців географічного факультету. 
Еколого-геоморфологічні мотиви присутні у дисертаційних дослідженнях 
Ю. Філоненка, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк, Т. Ткаченко. В недалекому 
минулому вийшла друком монографія “Природа Києва та її екологічні проблеми” 
(2017), створена за участі членів кафедри. 

Донний морфолітогенез і берегознавство. Ще наприкінці 70-х років 
виходить друком багатотомне видання “Геологія шельфу України”, у якому деякі 
розділи написані працівниками кафедри – Е. Палієнком, В. Огородніковим та 
В. Стецюком. Дослідження професором В. І. Огородніковим донних відкладів 
морів Північного Льодовитого океану, Чорного та Азовського морів є не просто 
дослідженнями процесів нагромадження сучасних осадів, а мають ґрунтовну 
фактологічну основу, що дає підставу стверджувати про встановлення основних 
закономірностей морфолітогенезу осадів морського дна. Науковець обґрунтував 
концепцію формування донних літологічних комплексів водосховищ України. 

Дистанційні дослідження рельєфу. Чимало відповідей на проблемні питання 
геоморфології можна отримати завдяки новітнім методам дослідження рельєфу –
дистанційним. Вони дають змогу не лише помічати чимало прогалин у вивченні 
рельєфу традиційними методами, а й стати потужним джерелом нового знання. 
Завдяки участі у роботі школи-семінару Московського університету із вивчення 
довкілля аерокосмічними методами, С. Бортник разом із В. Тімофєєвим  
намагаються компенсувати брак можливостей польових геоморфологічних 
досліджень дистанційними вишукуваннями. З ініціативи доц. С. Бортника та за 
підтримки завідувача кафедри проф. І. Мельничука започатковуються спецкурси 
“Космічне землезнавство”, “Методи дистанційних досліджень”, “Аерометоди в 
геоморфологічних дослідженнях”. Кандидатські дисертаційні праці 
М. Мороховського (1990), М. Арістова (2003), О. Ковтонюк (2004), докторська 
дисертація С. Бортника (2002) багато у чому завдячують застосуванню новітніх 
методів дослідження рельєфу певних регіонів за матеріалами аерокосмічних 
знімань.  

Експедиційні геоморфологічні дослідження певних регіонів зацікавили 
деяких членів кафедри. Наприклад, П. Заморій працював чи не по усій території 
України (рівнинна частина), виконуючи геолого-геоморфологічні дослідження 
для складання геологічних карт різних масштабів, І. Рослий – приділяв постійну 
увагу Донецькій височині та Призов′ю, Ю. Грубрін –  Придніпровській і 
Подільській височинам, Волинському Поліссю, Е. Палієнко – Степовому Криму і 
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Причорноморській низовині, Канівському Придніпров’ю, О. Андріяш – 
Причорноморській низовині, Ю. Кошик – Карпатам, Придніпровській височині, 
Київському, Волинському і Житомирському Поліссю, В. Стецюк – Західному і 
Східному Сибіру, Білорусі та Придніпровській височині, Північному 
Причорномор’ю і Степовому Криму, Європейському Заполяр’ю, В. Огородніков – 
дніпровським водосховищам, Чорному морю, О. Комлєв – теренам північної 
частини Українського щита, С. Бортник – території України і суміжним областям. 
Своєрідним узагальненням напрацьованого за багато років методичного матеріалу 
експедиційних досліджень став навчальний посібник “Методи польових 
географічних досліджень. Вивчення рельєфу та рельєфоутворюючих відкладів” 
(Бортник С. Ю., Погорільчук Н. М, Ковтонюк О. В., 2015). 

Науково-методична робота і популяризація геоморфологічних знань. Цю 
роботу здійснювали у процесі постійного професійного зростання наукового і 
викладацького потенціалу кафедри. Підручники і навчальні посібники, які 
видавали і видають члени кафедри, багато у чому визначають напрями базової 
географічної освіти та спеціалізації навчання (І. Рослий – палеогеографія 
антропогену, Е. Палієнко – інженерна геоморфологія, В. Стецюк – екологічна 
геоморфологія, О. Комлєв – басейновий морфолітогенез, Е. Палієнко – геологія, 
рельєф та сучасні геоморфологічні процеси Канівського навчального стаціонару, 
Н. Герасименко – палеогеографія антропогену). Проф. П. Заморій за монографію 
“Четвертинні відклади Української РСР” і плідну навчально-наукову працю 
відзначений урядовими нагородами. Два навчальні посібники Е. Палієнка 
відзначені бронзовою медаллю ВДНГ колишнього СРСР. Заслужений діяч науки 
України, Президент Українського географічного товариства (1957–1964 рр.) 
проф. П. Заморій координував численні Всеукраїнські наукові і виробничі наради 
у галузі геології та географії. Відповідальний редактор Міжвідомчого наукового 
збірника “Фізична географія та геоморфологія” професор І. Рослий поклав багато 
зусиль задля встановлення високого реноме збірника, який тепер визнано 
фаховим виданням. Участь у роботі редакційних колегій багатьох колективних 
монографій, наукових збірників і організаційних комітетів численних наукових 
конференцій і нарад брали участь Ю. Грубрін, Е. Палієнко, Ю. Кошик, В. Стецюк, 
О. Комлєв, С. Бортник. Працівників кафедри охоче запрошували створити серію 
науково-популярних брошур (М. Щербакова, Е. Палієнко, В. Стецюк), виступити 
із циклом науково-популярних лекцій у Всеукраїнському товаристві “Знання” 
(М. Щербакова, Ю. Грубрін, Е. Палієнко, В. Стецюк), брати участь у роботі 
Науково-методичної ради Міністерства науки і освіти України, координувати 
роботу Товариства “Знання” через Бюро секції наук про Землю (М. Щербакова, 
Е. Палієнко), брати участь у проведенні районних, обласних та Республіканських і 
Всеукраїнських олімпіад з географії. Наразі доценти кафедри О. Ковтонюк, 
Н. Погорільчук та О. Підкова залучені до підготовки школярів до участі у 
Міжнародній олімпіаді з напряму “Науки про Землю”.  

З кафедрою у різний час співпрацювали відомі вчені: геолог і геоморфолог, 
колишній заступник директора Інституту геологічних наук АН України, д. г.-м. н., 
проф. І. Соколовський; палеогеограф і геолог, заслужений діяч науки України, 
завідувач відділу палеогеографії Інституту географії НАН України, д.г.-м.н., 
проф. М. Веклич; геоморфолог і геолог, заступник директора Інституту географії 
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НАН України, д.г.н., проф. В. Палієнко; геолог і геоморфолог, завідувач відділу 
антропогену Інституту геологічних наук НАН України д.г.-м.н., проф. 
В. Шовкопляс, геолог і геоморфолог директор Інституту геологічних наук НАН 
України, д.г.-м.н., проф. П. Гожик; геолог, завідувач кафедри історичної геології 
Київського університету імені Тараса Шевченка, д.г.-м.н., проф. Г. Молявко; 
геолог, директор Інституту геологічних наук, д.г.-м.н., академік НАН України, 
проф. Є. Шнюков; геоморфолог і фізико-географ, директор Інституту географії 
НАН України, д.г.н., член-кореспондент НАН України, проф. О. Маринич; 
завдувач відділом палеогеографії Інституту географії НАН України проф. 
Ж. Матвіїшина та багато інших. Професійні геологічні знання студенти-
геоморфологи отримували також в аудиторіях і лабораторіях геологічного 
факультету Київського університету від знаних викладачів-геологів В. Латиша та 
В. Зінченка (“Мінералогія”), О. Сергєєва (“Геологія СРСР”), М. Скопиченка та 
М. Толстого (“Геофізика”), В. Нероденка (“Історична геологія”), Т. Агафонової 
(“Кристалографія”), В. Васька (“Петрографія”), А. Солдака та В. Пелешенка 
(“Гідрогеологія”), Г. Виноградова (“Інженерна геологія”), завдяки чому в 
геологічних партіях геоморфологам вдавалося виконувати будь-які планові 
роботи. 

Кафедра має тісні наукові стосунки із провідними геоморфологічними 
установами України та інших держав – Інститутами географії та геологічних 
наук НАН України, кафедрами геоморфології та фізичної географії, де працюють 
геоморфологи Львівського, Харківського, Чернівецького, Одеського, 
Таврійського, Дніпропетровського, Луганського, Тернопільського, Рівненського 
та інших університетів, Геоморфологічною комісією Російської академії наук, 
багатьма університетами Росії, Білорусі, Молдови, країн Балтії, Кавказу та 
Середньої Азії, університетами та науковими установами Австрії, Нідерландів, 
Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, США, Угорщини, Чехії, Швеції та ін. 

Як реакція на вимогливі запити сучасного природокористування і з метою 
посилення ролі знань про рельєф земної поверхні та рельєфотворчі процеси у 
системі наук про Землю, 2004 року з ініціативи завідувача кафедри проф. 
С. Бортника, було затверджено нову назву кафедри – кафедра землезнавства та 
геоморфології. 

Численні новітні монографії та навчальні посібники, а також успішна 
діяльність наукових лабораторій кафедри та виклики освітнього сьогодення 
зумовили також  методичну необхідність започаткування нових освітніх програм 
для підготовки бакалаврів – “Геоморфологія та природопізнавальний туризм”, 
“Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та просторове планування”. 
Ці програми мають навчальний та виробничий попит, покликані забезпечувати 
підготовку фахівців для вирішення широкого кола проблем просторового 
розвитку (екологічних, економічних та соціальних). Перелічимо актуальні 
науково-дослідницькі напрями: пошук і наукове обґрунтування геолого-
геоморфологічних пам’яток як об’єктів геотуризму, розвиток природно-
заповідного фонду та екологічної мережі, природопізнавальний туризм як 
інструмент екологічної освіти, проекти землеустрою та охорони ґрунтів, 
інженерний захист території, просторове планування тощо.  
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Геоморфологія та природопізнавальний туризм (геотуризм). Потужні 
науково-прикладні надбання кафедри, напрацьований експедиційний досвід, 
постійні контакти з геологічними установами України та міжнародними 
геологічними організаціями, зростаюча участь у європейській природничій 
співпраці, а також  бурхливий розвиток туристичної галузі у часи незалежності 
України зробили актуальним питання ролі активного розвитку 
природопізнавального туризму (геотуризму). Цей науковий напрям та нова 
освітня програма “Геоморфологія та природопізнавальний туризм” є потужним 
інструментом підготовки фахівців, що сприятиме посиленню природничої 
складової у туристичній індустрії задля підвищення рівня екологічної просвіти. 
Важливими проблемами визначено розробку стратегії охорони геолого-
геоморфологічних пам’яток на державному, регіональному та місцевому рівнях, а 
також реалізацію відповідних екопроектів з їхньої популяризації зокрема, 
використання як об’єктів природопізнавального туризму. Природопізнавальний 
туризм легко поєднується з усіма  іншими видами туризму, що сприятиме їхньому 
загальному розвитку і даватиме змогу поширювати науковий світогляд, розуміння 
законів розвитку суспільства та природоохоронні ідеї. 

На місцевому рівні привабливі природні об’єкти є своєрідною візитівкою 
території, а організація природопізнавального туризму в умовах децентралізації 
стає складовою  конкурентноспроможності територіальних громад. На 
державному рівні розвиток природопізнавального туризму сприяє становленню 
туризму як високорентабельної галузі економіки України, заохоченню 
національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, створенню 
нових робочих місць, що загалом дає змогу вважати його чинником стійкого 
розвитку. Важливою також є роль природопізнавального туризму в розширенні 
можливостей інтеграції України у світовий туристичний ринок. Вирішення цих 
завдань безпосередньо залежить від просторового планування ландшафтно-
рекреаційних зон, об’єктів природозаповідного фонду та екологічної мережі,  
розбудови туристичної інфраструктури та її інтеграції в Європейський 
просторовий розвиток, логістики об’єктів природопізнавального туризму тощо. 
Не менш актуальною є проблема наукового обґрунтування природоохоронного 
статусу для тих геолого-геоморфологічних пам’яток, які ще досі його не мають, 
вибору  відповідного режиму заповідання, винесення меж заповідних об’єктів на 
місцевість, розроблення геоінформаційних сайтів тощо. Розвиток 
природоохоронної та туристичних галузей нині потрібно здійснювати не на 
конкурентних засадах. Доцільно шукати нові форми їхнього співробітництва. 
Гарантом успішності такої співпраці є підготовка висококваліфікованих фахівців, 
що передбачає зазначена освітня програма. Роль науковців полягає в підготовці  
спеціалістів та науковому забезпеченні природоохоронної та природопізнавальної 
туристичної діяльності, в тому числі на міжнародному рівні, відповідно до 
європейських стандартів. Для забезпечення природоохоронної та туристичної 
галузей спеціалістами на кафедрі розроблено нову освітню програму 
“Природоохоронна справа та геотуризм”. Важливі напрацювання в цьому напрямі 
представлено, зокрема, у новому навчальному посібнику кафедри “Геологічні та 
геоморфологічні пам’ятки України” за участі колег-геологів Київського 
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університету та Національного природничого музею НАН України. Готують до 
видання й нові праці такого спрямування. 

Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та просторове 
планування. Цей напрям теоретичних та практичних географічних досліджень та 
відповідна освітня програма найбільше відповідають сучасним викликам, 
пов’язаним з процесами децентралізації та земельної реформи, що вимагає 
ґрунтовної природознавчої підготовки фахівців. Кафедра активно долучилася до 
зазначеного процесу і готує за освітньою програмою “Ґрунтознавство, управління 
земельними ресурсами та просторове планування” здобувачів двох освітніх рівнів 
– “бакалавр” та “магістр”. У рамках освітньої програми провадять дослідження 
трансформації природних ландшафтів під впливом різних видів 
господарської діяльності. Студенти вивчають методологію різнорівневого 
просторового планування для забезпечення стійкого просторового розвитку, 
методику наукового обґрунтування містобудівних проектів, вчаться розробляти 
проекти землеустрою, заходи з охорони ґрунтів, інженерного захисту території 
для формування сприятливого середовища існування людини, збереження 
ландшафтного різноманіття та природної і культурної спадщини тощо. 
Забезпечують підготовку фахівців цього напряму викладачі кафедри разом з 
відповідними профільними установами. Наприклад, виробничу практику студенти 
проходять на базі Інституту охорони ґрунтів та ДП “Діпромісто”. Серед 
методичних видань 2017 року опубліковано навчальний посібник “Просторове та 
ландшафтне планування” (С. Бортник, Т. Лаврук, Л. Тимуляк, А. Олещенко). 
Численні методичні матеріали з ґрунтознавства підготували доценти кафедри 
В. Макаренко та О. Підкова. 

Активно розвивається на кафедрі напрям управління екопроектами. Метод 
проектування нині визнано одним з найефективніших у реалізації стратегічних 
цілей місцевого та регіонального розвитку. Щороку в рамках відповідної 
навчальної дисципліни студенти ініціюють власні екопроекти і реалізовують їх у 
процесі навчання. Наприклад за ініціативи студентів кафедри та за активної 
підтримки викладачів створено новий об’єкт природно-заповідного фонду – 
ландшафтний заказник “Боремельське Надстир’я” (2016), визначено екологічні 
аспекти проблеми формування системи управління відходами в Україні (2017), 
обґрунтовано перспективи розширення меж Карпатського біосферного 
заповідника із включенням до нього верхньої частини басейну Чорної Тиси (2018) 
та проведено ландшафтну індикацію сучасних небезпечних процесів на цій 
території (2019), визначено географічні засади формування системи природно-
заповідного фонду України (2019). 

Новим науковим напрямом кафедри землезнавства та геоморфології  протягом 
останніх років стала геоархеологія та палеоекологія давньої людини. З 2019 року 
під керівництвом проф. Н. Герасименко виконують науково-дослідний проєкт 
“Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України 
в доісторичний та історичний час” (С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк, 
Є. Рогозін, О. Бончковський, Ю. Авдєєнко). Реконструкції, що ґрунтуються на 
мультидисциплінарному підході, даватимуть змогу визначити вплив змін 
природних умов на розвиток матеріальних культур, способи господарчої адаптації 
суспільств і міграційні процеси. Іншою складовою цих досліджень є встановлення 
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зворотного впливу суспільства на стан довкілля, вирізнення природних та 
антропогенних трендів у різні етапи його розвитку. Встановлені закономірності 
взаємозв’язків між змінами природних умов і розвитком доісторичних та 
історичних спільнот стануть основою для прогнозування і розробки вірогідних 
сценаріїв майбутніх процесів у системі “природне довкілля – суспільство”. Одним 
із завдань проєкту є розробка структури і створення бази даних геоархеологічних 
пам’яток, яка оптимізує доступ до інформації бібліотечних, архівних і фондових 
джерел. Систематизація різнопланової інформації щодо геоархеологічних 
пам’яток України сприятиме залученню цих цікавих об’єктів як туристичних 
атракцій задля розвитку природопізнавального туризму та екологічної освіти. 

Справжньою перлиною кафедри землезнавства та геоморфології є мінералого-
петрографічна колекція, започаткована 1985 року за сприяння проф. Ю. Кошика. 
Сьогодні вона налічує понад 1 000 зразків мінералів та гірських порід з Європи та 
Африки, Азії та Північної Америки, Австралії, Антарктиди та активно 
поповнюється новими надходженнями, що вже за доброю традицією привозять зі 
своїх мандрів співробітники, колеги, студенти, випускники кафедри. Колекція має 
експозиційну, навчальну та фондову частини, складається з чотирьох тематичних 
блоків – мінералогічного, петрографічного, палеонтологічного та експонатів, що 
ілюструють результати діяльності різних екзогенних процесів. Кожна з 
тринадцяти вітрин є тематичною і доповнена стендами, розробленими 
викладачами кафедри. Ще 2008 року за ініціативи викладачів та підтримки 
керівництва кафедри та факультету створено Навчально-методичний кабінет 
загальної геології та геоморфології, у якому зараз і розташовано колекцію. У 
процесі організації цього кабінету членами кафедри землезнавства та 
геоморфології проф. С. Бортником, доцентами О. Ковтонюк та Н. Погорільчук за 
участі професора геологічного факультету В. Нестеровського значною мірою 
систематизовано наявні зразки мінералів та гірських порід, опрацьовано відомості 
про інші геологічні музеї та мінералогічні кабінети України, що надихнуло 
колектив на створення підручника для вищих навчальних закладів “Основи 
мінералогії та петрографії” (2008, 2011) – першого україномовного видання 
такого змісту, адаптованого для студентів-географів. 

При кафедрі землезнавства та геоморфології також функціонує Навчально-
наукова лабораторія ґрунтознавчих та палеогеографічних досліджень. 
Завдяки сучасному обладнанню та кваліфікованому персоналу вдалося створити 
умови для проведення на її базі широкого спектра лабораторно-аналітичних робіт 
із визначення морфологічних, фізичних, у тім числі загальних фізичних і 
гідрофізичних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів, виконання 
палеогеографічних досліджень. Залучення лабораторії у навчальний процес 
кафедри землезнавства та геоморфології сприяє зростанню ефективності цього 
процесу, дає змогу проводити лабораторні і практичні роботи зі спецкурсів для 
студентів кафедри на високому рівні, підвищує якість їхньої підготовки та дає 
змогу випускати конкурентоспроможних фахівців. Під керівництвом досвідчених 
викладачів студенти різних років навчання проводять тут власні індивідуальні 
ґрунтово-палеогеографічні дослідження, які використовують для написання  
курсових, магістерських і наукових робіт. Також у межах лабораторії аспіранти і 
викладачі кафедри провадять наукові дослідження ґрунтів (як сучасних, так і 
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похованих), шліфів порід, пилку рослин. Важливою передумовою таких 
досліджень є наявність значної кількості наочного матеріалу у фондах лабораторії 
(зразків ґрунтів і ґрунтотворних порід, їхніх шліфів, новоутворень, включень, 
структурних агрегатів різного розміру і форми тощо), який активно залучають у 
навчальний процес під час проведення аудиторних занять, що сприяє формуванню 
у студентів навичок виконання лабораторно-аналітичних робіт, їхньому 
зацікавленню науково-дослідною роботою ґрунтово-географічної і 
палеогеографічної тематики. 

Висновки. У процесі складного історичного розвитку в умовах численних 
непростих трансформацій суспільних відносин у колишньому СРСР та 
виникнення і становлення нової держави – незалежної України – кафедра 
землезнавства та геоморфології зберегла і примножила наукові здобутки і 
традиції, утвердилась як флагман не тільки геоморфологічної, а й землезнавчої  
науки й освіти в Україні. 

Нині кафедра землезнавства та геоморфології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка – це творча команда науковців, викладачів, 
аспірантів, студентів та навчально-допоміжного персоналу, яка активно підтримує 
сучасні дослідницькі тенденції в науках про Землю. 

В умовах реалій сьогодення кафедра успішно працює над формуванням та 
оптимізацією дистанційного навчання. Переконані, що завдяки своїй 
згуртованості та силі традицій, вмінню працювати для досягнення цілей кафедра 
землезнавства та геоморфології успішно подолає складні виклики сьогодення. 
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Анотація. Свидовецький масив характеризується членуванням насувних 

структурних покривів – Дуклянського, Поркулецького та Чорногірського. Північна 
частина ділянки розміщена у Славсько-Верховинській підзоні Кросненської зони. У 
Дуклянському покриві представлені Свидовецька і Близницька підзони, у 
Поркулецькому – Лужанська підзона, а в Чорногірському – Яловичорська (Говерлянська) 
підзона. У кожному покриві простежуються гребенеподібні антиклінальні складки, 
деформовані у склепінних частинах насувами і розломами. 

Зона Кросно перекрита надвигами  Дуклянського і Чорногірського покривів. Значну 
площу в межах досліджуваної ділянки займають Внутрішні (Привододільні) Ґорґани, 
приурочені до піднятої основи Сілезького покриву, де сформувалися Ґорґанські складки. 
Головним морфоструктурним елементом є масивний хребет Братківської, у будові якого 
переважають стійкі породи палеоцену та еоцену, зокрема пісковики ямненської і 
вигодської світ. 

Територія верхньої частини басейну Чорної Тиси знаходиться у сейсмічній зоні, де 
періодично відбуваються резонансні землетруси (4–6 балів). Повільні тектонічні рухи на 
цій ділянці становлять +1,5 – +2,0 мм за рік. 

Проаналізовано геологічну будову перспективної для рекреаційно-туристичного 
освоєння ділянки в басейні Чорної Тиси, окреслено можливості використання геологічної 
будови і рельєфу для розвитку природничо-пізнавальних форм туризму, зокрема 
геотуризму. 

Проектуючи розвиток рекреації і туризму, передусім необхідно враховувати 
геологічну будову і рельєф, оскільки вони є визначальними для формування 
перспективних туристично-рекреаційних пропозицій і можливого розвитку 
інфраструктури. Здебільшого геологічна будова (тектоніка, різноманіття гірських порід, 
тривала історія геологічного розвитку, формування гірського рельєфу тощо) впливає на 
виникнення привабливих місць – мальовничі ландшафти, відслонення гірських порід, 
вершини, реліктові форми рельєфу, водоспади, ґреготи та ін. 

Ключові слова: геологічна будова (тектоніка і літологія; рельєф; рекреація і туризм; 
геотуризм; геотуристичні атракції; Чорна Тиса; Українські Карпати. 
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Abstract. The segment has a rather complex geological structure. The Svydovets massif is 
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characterized by a complex division of structural overthrust sheets – Dukliansky, Porkuletsky 
and Chornohirsky overthrusts. The northern part of the site is located in the Slavsko-
Verkhovynsky subzone of the Krosno zone. The Dukliansky overthrust represents Svydivets 
and Blyznytsia subzones, the Porkuletsky overthrust represents the Luzhansky subzone, and 
Chornohirsky – Yalovychorsky or Hoverliansky subzones. Each overthrust sheet shows the 
presence of ridgelike anticlinal folds that are deformed by thrusts and faults in fold parts. 

The Krosno zone is blocked by the thrusts of the Dukliansky and Chornohirsky overthrust 
sheets. A significant area within the study segment is occupied by the Inner Gorgans (near the 
water divide), which are confined to the raised base of the Silesian sheet, where the Gorgan 
folds were formed. The main morphostructural element is the massive Bratkivsky ridge, whose 
structure is dominated by resistant rocks of the Paleocene and Eocene, in particular the 
sandstones of the Yamna and Vyhodsky suites. 

The territory of the Chorna Tysa basin upper part is located in a seismic zone where 
resonant earthquakes of magnitude 4-6 periodically occur. Slow tectonic movements in this area 
are +1.5 –2.0 mm per year. 

Apart from analyzing the geological structure of the Chorna Tysa basin segment, which is a 
promising area for recreation and touristic development, this paper aims to outline the 
possibilities of using the geological structure and relief to develop educational forms of tourism, 
including geotourism. 

It is most often the geological structure (tectonics, diversity of rocks, long history of 
geological development, formation of mountain relief, etc.) that creates attractive sites – 
picturesque landscapes, outcrops of rocks, peaks, relict landforms, waterfalls, gregots, i.e., 
massive rock stream accumulation, and others). It can thus be concluded that the geological 
structure is crucial in forming promising tourism and recreation proposals and in the 
development of prospective infrastructure. Therefore, it is imperative to keep in mind the 
geological structure and landforms, when planning the development of recreation and tourism.   

Key words: geological structure (tectonics and lithology); landform, recreation and tourism; 
geotourism; geotourism attractions; Chorna Tysa; Ukrainian Carpathians. 
 

Вступ. Українські Карпати мають давні традиції рекреаційно-туристичного 
освоєння. Рельєф і клімат цього регіону стали природними ресурсами для 
формування тут цілої низки курортних і рекреаційно-туристичних місцевостей, 
прокладання туристичних шляхів та розвитку інфраструктури з обслуговування 
туристів (гірськолижні курорти, бази відпочинку, санаторії, готелі, мережа 
приватних осель, заклади харчування, інформаційно-туристичні центри та ін.). 
Приваблює відвідувачів гірський характер рельєфу, численні природні та 
історико-культурні атракції, лікувальні ресурси (гідрологічні, кліматичні), добре 
збережені місцеві традиції і екологічно чисте середовище. Важливе значення для 
рекреаційно-туристичного розвитку цього регіону мають природоохоронні 
території і об’єкти, які популяризують природні багатства і формують цікаві 
екотуристичні пропозиції з відповідним інформаційно-інфраструктурним 
забезпеченням. 

Актуальність дослідження. Сьогодні спостерігаємо чергове посилення 
зацікавленості у розвитку інфраструктури рекреаційно-туристичних місцевостей 
та урізноманітнення пропонованих туристичних занять.  

Під час планування рекреаційно-туристичного освоєння території передусім 
враховують різноманітність рельєфу і кліматичні особливості, наявність цікавих 
природних та історико-культурних атракцій, можливість розбудови нової та 
вдосконалення вже існуючої інфраструктури. Важливим чинником впливу на 
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розвиток рекреації і туризму є об’єкти природно-заповідного фонду різного 
рангу (національного, регіонального, місцевого), які водночас приваблюють 
туристів і обмежують можливості втручання людини у природне середовище. 

Постановка проблеми. Проектуючи розвиток рекреації і туризму у будь-якій 
місцевості Українських Карпат, передусім необхідно враховувати геологічну 
будову і рельєф, оскільки вони є визначальними для формування перспективних 
туристично-рекреаційних пропозицій і можливого розвитку відповідної 
інфраструктури. У багатьох випадках саме складна геологічна будова 
(різноманітність геологічних порід, кілька тектонічних покривів, тривала історія 
геологічного розвитку, формування гірського рельєфу та окремих його елементів 
тощо) сприяє виникненню привабливих для відвідувачів місць – мальовничих 
ландшафтів, відслонень гірських порід, гірських вершин, скель різних форм, 
водоспадів, ґреготів тощо. Отож питання дослідження впливу геологічної будови 
на можливості проектування рекреаційно-туристичної інфраструктури є 
ключовим під час розробки таких проектів.       

Метою дослідження є детальне з’ясування геологічної будови перспективної 
для рекреаційно-туристичного освоєння ділянки басейну річки Чорна Тиса 
(рис. 1) та окреслення можливості використання характеру геологічної будови і 
властивостей рельєфу для розвитку природничо-пізнавальних форм туризму, 
передусім геотуризму. 

 
Рис. 1. Розміщення Свидовецького масиву та природного заповідника “Ґорґани” 

(прямокутниками виділені території досліджень цих об’єктів) 
Fig. 1. The Svydovets massif and the Gorgany nature reserve location (the areas of 

object research are marked with rectangles) 
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Методика дослідження. Виконано дослідження на основі аналізу та 

узагальнення різночасових геологічних, геоморфологічних, ландшафтних карт, 
наукових звітів і публікацій. Також використано власні польові обстеження 
реліктових форм льодовикового рельєфу (троги, кари, карлінги, моренні пасма) 
для опису пропонованої геотуристичної стежки. 

Результати дослідження. З історії геологічного середовища. З початком 
геологічного вивчення Карпат, яке пов’язують з працями С. Сташіца протягом 
1805– 1815 рр., що видав геологічну карту Польщі у масштабі 1:118 000 (1806), 
варто відзначити дослідження К. Пауля і Е. Тітце (1876–1878), які першими 
встановили й описали сліди давнього зледеніння у Чорногорі та Свидовці. Тоді ж 
на льодовикові форми рельєфу у цій частині Карпат звернули увагу англійські 
дослідники Р. Л. Джек та Дж. Хорн (1877). Згодом проблемами зледеніння у 
Полонинсько-Чорногірських Карпатах займались О. Зубер (1882, 1886), 
Г. Генсіровський (1906), Є. Ромер (1906), Г. Запалович (1912), С. Павловський 
(1915), Ф. Вітасек (1922, 1924), С. Рудницький (1925). Найконкретніше 
Свидовецьким масивом займався Є. Ромер. Він детально описав льодовикові 
кари та троги і дійшов  висновку щодо двократного зледеніння Свидовця та  
розвитку тут давньої поверхні вирівнювання.  

Проблемам вирівнювання рельєфу Карпат (пенепленізації) присвячена праця 
Г. Тейссера (1928). Ці ідеї розвивали у дослідженнях С. Рудницький та 
Б. Свідерський (1938). Останній підтвердив дворазове зледеніння та пов’язав 
особливості ерозійної діяльності з тектонічними рухами. 

Після Другої світової війни територія Карпат (зокрема, Свидовця), 
неодноразово покривалась геологічними та геоморфологічними зніманнями 
масштабів від 1:100 000 до 1:25 000, результати яких узагальнювали фахівці 
УкрДНГРІ, Львівського національного університету ім. І. Франка, Інституту 
геології та геохімії горючих копалин НАНУ та інші (Г. Алфер’єв, М. Єрмаков, 
Г. Раскатов, О. Спиридонов, П. Цись, В. Іванов, М. Жуков, І. Гофштейн, 
О. В’ялов, С. Круглов, В. Глушко, Т. Піотровська, Г. Доленко та ін.).  

Упродовж 1965–1969 рр. геоморфологічна партія Львівського університету 
виконала геоморфологічне знімання у масштабі 1:100 000 Ґорґан та Свидовця, 
що сприяло уточненню положення багатьох льодовикових карів, поверхонь 
вирівнювання, давніх повздовжніх долин, площ прояву небезпечних 
екзогеодинамічних процесів (зсувів, селів, снігових лавин, обвалів, соліфлюкції 
та ін.). Кафедра геоморфології ЛНУ ім. І. Франка у 1988–1990 рр. організувала 
стаціонарне вивчення небезпечних екзогеодинамічних процесів у басейні 
верхів’я річки Свидовця. Результати досліджень цієї території геоморфологами 
опубліковані у низці наукових статей та монографій. Зокрема, безпосередньо 
Свидовецький масив охарактеризовано у монографії Я. С. Кравчука 
“Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат” з серії “Рельєф України”.  

У 90-х роках XX та на початку XXI століття на території Закарпаття 
здійснювали детальніші вивчення геологічної будови та корисних копалин у 
масштабі 1:200 000 (Геолкарта–200). У результаті цих досліджень Свидовецький 
масив описано в межах аркушів М-34-XXXVI (Хуст) та М-35- XXXI (Надвірна), 
автори Б. В. Мацьків, Б. Д. Пукач, В. М. Воробканич, С. В. Пастухова, 
Д. М. Гнилко за редакцією Г. Д. Досин. Карти і пояснювальна записка до неї 
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опубліковані  УкрДГРІ 2009 року. 
Цікаві дослідження Свидовця та Ґорґан виконують науковці та викладачі 

географічного факультету Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький, Ю. С. Брайчевський, 
О. О. Галаган, О. О. Комлєв та ін. Вони керували навчальною практикою 
студентів у верхів’ях р. Чорної Тиси та видали 2016 р. навчально-методичний 
посібник “Рахівський район: природа, населення, господарство”. Дослідженням 
гідрометеорологічних умов і гідроморфологічною оцінкою якості річок у басейні 
Чорної Тиси займався О. Г. Ободовський (2005; 2006). 

Рекреаційну оцінку рельєфу Українських Карпат (зокрема, пам’яток неживої 
природи) доволі детально надавали з кінця 90-х років минулого століття і на 
початку ХХІ століття. Насаиперед зросла кількість наукових розробок, проектів 
у ХХІ столітті, коли в Україні стрімко розвивався геотуризм, де головними 
туристичними атракціями слугували геолого-геоморфологічні об’єкти.  

У зазначений період працівники кафедри геоморфології і палеогеографії та 
науково-дослідної Лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і 
туристичних досліджень (НДЛ–51) географічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка виконали низку держбюджетних 
та госпдоговірних науково-дослідних проектів щодо використання рельєфу для 
рекреаційно-туристичних потреб: “Формування і рекреаційне використання 
природоохоронних територій на заході України” (ДКНТ, 1992–1994), 
“Геоморфологічні основи і технології планування природних і рекреаційних 
територій Карпатського регіону” (Міністерство освіти і науки України, 2000–
2002), “Оцінка використання рельєфу Українських Карпат для інженерних, 
рекреаційних і природоохоронних потреб” (Міністерство освіти і науки України, 
2005–2006), “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків 
в Україні” (Міністерство освіти і науки України, 2010–2012), “Проекти 
організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання 
природних комплексів та об’єктів національних природних парків” для 
Ужанського НПП, Галицького НПП, НПП “Гуцульщина”, ПЗ “Ґорґани” та інших 
(господоговірні теми). 

Як відомо, у формуванні рельєфу, передусім гірських країн, провідну роль 
відіграє геологічна будова (тектоніка і літологія). Завдяки цьому рекреаційну 
оцінку рельєфу (зокрема, окремих його елементів) здійснювали комплексно, з 
одночасним вивченням геологічної будови. Геологічна будова і рельєф 
Свидовецького масиву – цінний природний ресурс для розвитку рекреації і 
туризму. Найцікавішими для туристів і відвідувачів є сліди давніх льодовикових 
зледенінь. Ідеально збереглись такі форми плейстоценових зледенінь, як кари 
(від шотландського “corrie” – крісло), троги (від нім. “Trog” – корито) – 
льодовикові долини, морена – перенесені льодовиком відклади, які утворюють 
своєрідні пасма.     

Форми рельєфу, утворені в часи плейстоценових зледенінь, є також у 
Привододільних Ґорґанах (хребет Братківської), де широко представлені 
екстрагляціальними формами. Екстрагляціальні форми – це кам’яні розсипи, які 
є невід’ємною частиною типових ландшафтів Ґорґанів. Їхнє формування 
пов’язане з різким похолоданням клімату в час плейстоценових зледенінь і 
активізації морозного вивітрювання. 
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Геолого-геоморфологічні природоохоронні об’єкти доволі часто розташовані 
у межах заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних 
парків. У зв’язку з активізацією туризму в Українських Карпатах виникає 
необхідність детальної природоохоронної рекреаційної оцінки як 
природоохоронних об’єктів, так і перспективних ділянок для створення 
туристичної інфраструктури. 

Під час рекреаційної оцінки геолого-геоморфологічних об’єктів вирізняють, 
здебільшого, такі критерії (Стецюк, 2004; Зінько і Гнатяк, 2003; Зінько, Кравчук і 
Шевчук, 2009; Кравчук, Зінько, Брусак та ін., 2006): унікальність форм рельєфу і 
геологічної будови, оглядовість, привабливість, стійкість, різноманітність, 
комфортність, науково-пізнавальну та культурно-історичну цінність. Для 
рекреаційної оцінки рельєфу зазвичай застосовують два основні підходи: 
спеціалізований і комплексний (Карпенко, Горішний і Зінько, 2005). За 
спеціалізованого підходу аналізують насамперед морфометричні і динамічні 
показники рельєфу, а також визначають їхню відповідність проведенню 
туристичних маршрутів або вимогам для розвитку туристичної і допоміжної 
інфраструктури. Під час комплексної оцінки на основі певних показників 
здійснюють аналіз привабливості території для різних видів туризму. Такий 
комплексний підхід часто супроводжується рекреаційно-геоморфологічною 
регіоналізацією досліджуваної території.  

В останнє десятиріччя в Українських Карпатах стали актуальними 
дослідження, пов’язані з впливом рекреантів і рекреаційного будівництва на 
перетворений рельєф та його динаміку (Зінько і Гнатяк, 2003). Для дослідженої 
ділянки басейну річки Чорна Тиса автори проаналізували рельєф щодо 
рекреаційних потреб (Кравчук, Адаменко і Адаменко, 2019). Вони детально 
розглянули усі елементи рельєфу цієї території, увесь спектр сучасних 
морфодинамічних процесів та розробили рекомендації щодо уникнення чи 
мінімізації їхніх негативних наслідків на розвиток рекреації і туризму (Кравчук, 
Адаменко i Адаменко, 2019). 

Геологічна будова. Свидовецький масив характеризується наявністю 
складних насувних структурних надвигів – Поркулецького, Дуклянського та 
Чорногірського  (рис. 2). У зоні Кросно ділянка охоплює Славсько-Верховинську 
підзону, у Дуклянському покриві – Свидовецьку і Близницьку підзони, у 
Поркулецьому покриві – Лужанську підзону, а в Чорногірському покриві – 
Яловичорську (Говерлянську) підзону (рис. 3). Вони мають круті північно-східні 
та похилі і спадисті південно-західні схили, складені крейдовими та 
палеогеновими відкладами. Ці надвиги крутими схилами ніби “нависають” над 
долиною Чорної Тиси.  

У кожному покриві розвинені вузькі гребенеподібні антиклінальні складки, 
деформовані у склепінних частинах лусками нижчого порядку або розломами. 
Іноді складки порушені поперечними і косими складко-насувами (Круглов, 
1986). Середньо- та високогірні ділянки хребтів – це частини інтенсивного 
неотектонічного підняття, а прилеглі улоговини піднімаються повільніше. 
Наприклад, Ясінянська улоговина, розташована на злитті Чорної Тиси з 
Лазещиною та Лопушною, утворилась на перетині субмеридіального розлому 
вздовж долини р. Чорної Тиси і Центральної синклінальної зони Карпат.  
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Рис. 2. Тектонічна карта (за даними Державної геологічної карти, 2009) 

Fig. 2. Tectonic map (State Geological Map, 2009) 
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Рис. 3. Геологічна карта четвертинних відкладів (за даними Державної 

геологічної карти, 2009) 
Fig. 3. Geological map of quaternary deposits (State Geological Map, 2009) 

Умовні позначення: 
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Дрібні розривні порушення ускладнюють Центральну синкліналь у верхів’ях 

Чорної Тиси. Поблизу витоків р. Апшинець проходить тектонічний контакт 
крейди та палеогену. Праві притоки Чорної Тиси закладені вздовж зон 
поперечних розломів, орієнтованих у напрямах 310–335º та 40–60º. 
Найінтенсивніша складчастість притаманна Кросненській зоні – складки 
розташовані паралельно, іноді кулісоподібно. 

Зона Кросно мала кілька назв, серед них – Центральні Карпати, Центральна 
синклінальна зона, Сілезька зона та ін.  

Славсько-Верховинська підзона займає північно-східну частину дослідженої 
ділянки. Її межа зі Скибовим покривом проведена умовно по різкому 
збільшенню потужності кросненських відкладів. Багатьма авторами її зачислено 
до Скибового покриву, хоча має чітко виражену будову (Досин, Кузьменко та ін., 
1986). Загалом підзона має лускувату будову шириною в декілька кілометрів, яка 
розширюється до південного сходу (9–10 км). 

Для Турківської підзони південною межею є насув Дуклянського і 
Чорногірського покривів. Ширина підзони поступово зростає у південно-
східному напрямі і змінюється від 10 до 20 км. У будові домінують флішові 
відклади нижнього палеогену і верхньої крейди, а північно-східніше – 
дрібноритмічний фліш кросненської серії. Значну площу в межах досліджуваної 
ділянки займають Внутрішні (Привододільні) Ґорґани, приурочені до піднятої 
основи Сілезького покриву, де сформувалися ґорґанські складки. Серед 
глинистого олігоценового флішу вони нагадують острови. Головним 
морфоструктурним елементом є масивний хребет Братківський, у будові якого 
переважають стійкі породи палеоцену та еоцену, зокрема пісковики вигодської 
та ямненської світ.  

Відклади Турківської підзони майже ідентичні розрізам Славсько-
Верховинської підзони і Скибового покриву. Отож окремі дослідники зачисляли 
південно-східну частину підзони до Скибового покриву – “скиби Синевира і 
Брустуранки”. Домінують відклади середнього і верхнього олігоцену, 
представлені менілітовою і кросненською світами. Менілітова світа складена 
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внизу пісковиками, вище – алевролітами, що чергуються з чорним мергелями; 
загальна потужність світи 75–90 м. 

Кросненська світа складена трьома шарами. Нижній (200 м) – це 
перешарування середньо- та товстошаруватих пісковиків із сірими аргілітами та 
алевролітами. Середній шар світи (100–200 м) представлений перешаруванням 
сірих пісковиків з темно-сірими аргілітами та темно-бурими сланцями. Верхній 
шар (до 300 м) – це алевроліти та аргіліти блакитно-сірих кольорів.  

За даними Державної геологічної карти масштабу 1:200 000, опублікованої 
2009 р. (автори Б. В. Мацьків, Б. Д. Пукач, В. М. Воробканич та ін.), четвертинні 
відклади закартовані за стратиграфічною схемою М. Ф. Веклича та 
Ю. М. Веклича (табл. 1).  

 
Таблиця 1. Генезис, вік та літологія четвертинних відкладів у басейні Чорної 

Тиси 
Table 1. Genesis, age and lithology of quaternary sediments in the Chorna Tysa basin 

 
Вік Генезис, потужність Літологія 

Голоцен Алювій низької (1 м) та високої (3–5 м) 
заплавних терас, делювіальні, селеві, 
озерно-болотні, елювіальні, 
колювіальні, еолово-делювіальні 
відклади 

Гальковики, піски, 
гравій з валунами, 
суглинки, супіски та 
глини з лінзами 
щебеню, торф, намули 

Верхній 

П
ле

йс
то

це
н 

Алювій 7–14, 15–35, 40-метрових терас, 
делювіальні, селеві, льодовикові 
відклади 

Піски, гальковики, 
гравій, валуни, валунні 
глини морен 

Середній Алювій 50–80, 100–140-метрових терас, 
делювіальні, селеві, льодовикові 
відклади 

Піски, гальковики, 
валуни, моренні глини, 
торф 

Нижній Алювій 80–130, 160–170-метрових 
терас (смт Ясіня), делювіальні, селеві, 
пролювіальні відклади 

Піски, гальковики, 
суглинки 

 
Корисні копалини Свидовецького масиву представлені нерудними типами. Це 

– будівельні матеріали: валунно-галькові, піщано-гравійні суміші, які розробляти 
заборонено, оскільки вони залягають переважно у руслах сучасних річок. 
Розробляти можна лише відклади надзаплавних терас за умови затвердження 
запасів. Інша категорія – суглинки та глини – покривні відклади на високих 
терасах та пологих схилах хребтів.  

Під час геолого-пошукових робіт на нафту і газ на глибинах понад 2 км 
виявлені непромислові притоки нафти зі свердловин (на рис. 4 – це № 68, 69, 70, 
71). У кількох пунктах виявлена поліметалічна мінералізація (сфалерит, галеніт, 
халькопірит), яка не має промислового значення. Загалом район хребта 
Свидовець бідний на мінерально-сировинні ресурси.  

Небезпечні ендогеодинамічні процеси – це землетруси, повільні тектонічні 
рухи та вулканізм. На території перспективної ділянки періодично проявляються 
землетруси, а повільні тектонічні рухи відбуваються постійно.  
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Прояви сейсмічності (рис. 4) загрожують Свидовцю 6–7-бальними 
резонансними землетрусами, що надходять з їхніх джерел у горах Вранча 
(Румунія). Вони можуть, окрім руйнування будівель та загрози життю і здоров’ю 
населення, активізувати небезпечні екзогеодинамічні процеси – зсуви, селі, 
снігові лавини, відсідання схилів, обвали, каменепади та ін. Директивні 
природоохоронні органи, місцева влада, управління з надзвичайних ситуацій 
повинні розробити та навчити територіальні громади запобігати проявам 
небезпечних процесів.  

 
Рис. 4. Сейсмічність та землетруси на території України  

(за даними Національного атласу України, 2007) 
Fig. 4. Seismicity and earthquakes on the territory of Ukraine  

(National Atlas of Ukraine, 2007) 
 

Повільні тектонічні рухи проявляються на території Українських Карпат 
(рис. 5), у тому числі і на перспективній ділянці. Швидкість вертикальних 
піднять від Рахова до Ясіні зростає від 1,5 до 2 мм/рік. Ця сучасна геодинаміка не 
є небезпечною для населення, проте повільні рухи постійно активізують та 
посилюють процеси площинної ерозії ґрунтового покриву та лінійну ерозію 
вздовж річок.  

Геофізичні поля. За даними геофізичних досліджень при Державному 
геологічному зніманні масштабу 1:200 000, побудовані карти аномалій 
гравітаційного поля у редукції Буге (рис. 6) та аномалій магнітного поля (рис. 7). 
Гравітаційні поля вимірюють у мілігалах (млг). Позитивні аномалії поля сили 
тяжіння описують субширотне положення хребта Свидовець, а також хребтів, що 
відходять від нього на південь у меридіональному напрямі. Згущення ізоліній  
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Рис. 5. Карта сучасних вертикальних рухів земної кори Українських Карпат  

(за В. І. Сомовим, І. Ш. Рахімовою, 1983): 1 – лінії повторного нівелювання; 2 – 
пункти з абсолютним значенням швидкостей і похибками їхнього визначення, 

мм/рік; 3 – ізолінії швидкостей, мм/рік 
Fig. 5. Map of modern vertical movements of the Earth's crust of the Ukrainian 

Carpathians (V. I. Somov, I. Sh. Rakhimova, 1983: 1 – re-leveling lines; 2 – points 
with the absolute value of velocities and their velocity errors, mm/year; 3 – isovelocity 

contours, mm/year) 

засвідчують високий їхній градієнт уздовж північно-східного схилу 
хр. Свидовець, уздовж якого проходить один з крупних глибинних розломів – 
надвигів скиб у північно-східному напрямі. Такі ж градієнти характерні для 
меридіональних хребтів, що відходять від Свидовця у південному напрямі. 
Імовірно, під час виконання детальніших досліджень гравітаційного поля та 
мікрогравітаційних зондувань можна розшифрувати складну покривно-насувну 
структуру Свидовця. 

Магнітні поля лише фіксують карпатське простягання тектонічних структур 
без їхньої деталізації. Їх вимірюють у нанотеслах (нТл) від 60 до 100 тисяч 
(рис. 7). Відсутність відокремлених аномалій засвідчує, що на глибині немає 
збудників таких аномалій – магматичних тіл або окремих “уламків” 
стародавнього кристалічного ложа Карпат. 

Охорона природних комплексів. Геологічна будова і рельєф досліджуваної 
ділянки у басейні Чорної Тиси зумовили виникнення тут унікальних і типових  
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Рис. 6. Аномальні гравітаційні поля в редукції Буге, у мілігалах  

(за даними Державної геологічної карти, 2009) 
Fig. 6. Bouguer anomalous gravity, mGal (State Geological Map, 2009) 

 
Рис. 7. Аномальні магнітні поля (за даними Державної геологічної карти, 2009) 

Fig. 7. Anomalous magnetic fields (State Geological Map, 2009) 



 

 
 

О. Адаменко, Я. Адаменко, Я. Кравчук  Геологічна будова… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 85–104                      98 
 

 

природних комплексів, найцінніші з яких перебувають під  охороною у статусі 
об’єктів природно-заповідного фонду.  

У межах та околицях цієї ділянки басейну Чорної Тиси розташовані такі 
природоохоронні території і об’єкти (рис. 8): Свидовецький масив Карпатського 
біосферного заповідника (КБЗ), Апшинецький гідрологічний заказник 
загальнодержавного значення, іхтіологічний заказник місцевого значення Біла та 
Чорна Тиса, лісовий заказник місцевого значення Смерекові Карпати, ботанічний 
заказник місцевого значення Станіслав, низка пам’яток природи місцевого 
значення (геологічна – Свидовецькі скелі, гідрологічні – озера Ворожеска, 
Апшинець і Геришаска (Догяска), ботанічні – Близниці, Андромеда та ін.). 

 
Рис. 8. Схема розташування природно-заповідних об’єктів  

(за даними http://ecozakarpat.net.ua/) 
Fig. 8. Location map of nature reserves (from http://ecozakarpat.net.ua/) 

 
Свидовецький масив КБЗ розташований на схилах однойменного хребта, 

увінчаного горою Близниця (1 883 м). Заповідна територія має площу 6 580 га і 
знаходиться у межах висот 350–1 881 м.  

До складу Свидовецького заповідного масиву входять такі відомі об’єкти як 
ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення Скелі Близниці і 
геологічна пам’ятки природи місцевого значення Свидовецькі скелі.  

Пам’ятка природи Скелі Близниці – ботанічна (площа 30 га), 
загальнодержавного значення, розташована на скелястих урвищах двох вершин 

Межі дослідженої ділянки 

http://ecozakarpat.net.ua/
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г. Близниці. Тут ростуть рідкісні види рослин, зокрема котячі лапки карпатські, 
любочки несправжньокульбабові, дріада восьмипелюсткова, айстра альпійська. 
Це унікальне місце для зростання білотки альпійської (едельвейсу, шовкової 
косиці). 

Апшинецький гідрологічний заказник загальнодержавного значення площею 
105 га розташований у верхів’ях р. Чорна Тиса та її притоки – р. Апшинець. 
Охороняється лісовий масив, що має велике водозахисне та водорегулювальне 
значення. У верхів’ях р. Апшинець розташоване однойменне льодовикове озеро 
у карі. У заказнику росте переважно ялина європейська. Серед трав’янистих – 
рідкісні види: блехнум колосистий, анемона нарцисоцвіта, підсніжник 
звичайний, крокус Гейфеля, лілія лісова (занесені до Червоної книги України). 

Сучасний стан рекреаційно-туристичного освоєння території. 
Досліджувана ділянка у верхів’ї басейну Чорної Тиси є популярною 
туристичною місцевістю для літнього і зимового відпочинку з доволі добре 
розвинутою інфраструктурою.  

Через Свидовець проходять частини Закарпатського туристичного шляху 
(ЗТШ) міжнародного значення. Від Драгобрату ЗТШ простягається на південний 
захід до г. Догяска (1 761,7 м н. р. м.) та озера Геришаска (Догяска) 
(1 577 м н. р. м.), відомого також як “Перлина Карпат”. Південно-західніше 
розміщені льодовикові озера Апшинецьке та Ворожеське – підйом на вершину 
гори Котел, а потім на перевал Окопи, між Свидовецьким і Братківським 
хребтами, де збереглися фрагменти давньої австрійської дороги. Вздовж 
Братківського хребта, що розділяє Закарпатську та Івано-Франківську області, 
збереглись стовпці кордону між Польщею та Чехословаччиною з маркуванням 
“Р” та “Сs”. На вододілі Братківського хребта збереглись укріплення Другої 
світової війни – окопи, колючий дріт так званої угорської оборонної лінії Арпада. 
Тут проходить туристичний маршрут “По старому кордону” від с. Бистриця 
Надвірнянського району до перевалу Легіонерів, де відбулась легендарна битва 
між польськими та російськими військами у Першу світову війну, і далі по 
хребту (Я. Б. Олійник, 2016). 

Найкращим об’єктом для ознайомлення з природою Рахівщини є єдиний у 
Європі Музей екології гір Карпатського біосферного заповідника у с. 
Вільховатій. Цікавим є с. Чорна Тиса – живий етнографічний музей, де 
збереглись традиційні форми побуту гуцулів.  

Працівники кафедри геоморфології і палеогеографії і науково-дослідної 
лабораторії географічних, природоохоронних і туристичних досліджень мають 
багаторічний досвід геотуристичних досліджень. Ними розроблені геотуристичні 
стежки в Українських Карпатах, на Волино-Подільській височині, в окремих 
заповідниках, природних національних і ландшафтних парках. 

Також колектив кафедри виконав науково-дослідну тему “Концептуальні і 
методичні заходи обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2010–2012). На 
проектованій ділянці басейну Чорної Тиси ідеальною геотуристичною стежкою в 
масиві Свидовець вважаємо демонстрацію реліктових форм льодовикового 
рельєфу. Тут добре збереглися льодовикові кари, льодовикові долини (троги), 
скелясті гребені між сусідніми карами – карлінги, моренні пасма. 

Наводимо коротку характеристику цих форм Свидовецького масиву з 
північного заходу на південний схід. Форми льодовикового (альпійського) 
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рельєфу зосереджені у найвищій північній частині гірської групи з найвищими 
абсолютними висотами. На тлі вирівняних пригребеневих поверхонь контрастно 
вирізняються численні банеподібні вершини висотою понад 1 700 м: Унгаряська 
(1 707,8 м), Трояська (1 702,6 м), Догяська (1 761,7 м), Котел (1 770,8 м), Стіг 
(1 700,4 м) і Близниця (1 881,0 м) – найвища вершина Свидовецького гірського 
масиву. 

За обчисленнями Є. Ромера (1906), снігова межа в час останнього 
плейстоценового зледеніння пролягала на висоті 1 437 м (Апшинецькі 
льодовики), 1 484 (Ворожеські льодовики) і 1 492 м (Близницькі льодовики). 
Усереднена висота снігової межі – 1 450–1 475 м для північних схилів і 1 580–
1 600 м – для східних. 

У північно-західній частині масиву найцікавіша група карів приурочена до 
підковоподібного водозбору у верхів’ях потоку Турбатського, що обмежений 
хребтом з вершинами Татарука (1 704,4 м), Трояська, Унгаряська і Подпул 
(1 629 м). 

До північних схилів Свидовецького і Апшинецького хребтів у величезному 
амфітеатрі між відрогами Турбатської полонини на заході і полонини Менчул на 
сході приурочена велика група Апшинецьких і Ворожеських карів. 
Найтиповішим у цій групі є Західний кар, що розкинувся на північно-східному 
схилі хребта Свидовець, шириною 700 м, висота тильної стінки – 100 м (поблизу 
неї розташоване озеро завширшки 100–150 м). 

Ворожеські кари відокремлені від Апшинецьких північним відгалуженням 
хребта Апшинець. Найвиразнішим серед них кар у долині Великої Ворожеської, 
який має циркоподібний вигляд, круті й скелясті бокові та тильну стінки. У 
центральній частині кара є ригель (поперечний скелястий уступ на дні 
льодовикової долини) шириною до 80 м. Тильна стінка кара має високу близько 
150 м крутістю до 40–45°. 

На східних схилах дугоподібного розгалуження Апшинецького хребта між 
г. Котел (1 770,9 м) і г. Стіг (1 704,3 м) у верхів’ях потоку Станіслав розміщені 
два кари – Татул і Кречунецький. 

Кречунецький кар за морфометричними показниками один з найбільших у 
Свидовецькому масиві. Його ширина 700 м, тильна стінка крутими уступами 
піднімається на 150–180 м над днищем. У карі є бокова, серединна і стадіальна 
морена, чітко виражений уступ ригеля висотою 80 м. 

На південному відгалуженні хребта Свидовець з вершиною Догяска 
(1 761,7 м) на крутих схилах східної орієнтації розміщена група Гережеських 
карів. У всіх карів доволі високі скелясті тильні стінки, на яких багато сніжників. 
У центральній частині Великого Гережеського кара є озеро, зі сходу оконтурене 
валом стадіальної морени. Масивний ригель кара має висоту 66 м. Русло ріки 
Косівської закладене по дну трогу, довжина якого сягає близько 2 км. 

На меридіональному відрізку хребта Урду-Флавантуч від г. Стіг до 
г. Близниці вирізняються три великі гляціальні долини (троги): Драгобратська, 
Штерешорська і Гроп’янецька, які розпочинаються з однойменних карів. 
Драгобратський, Штерешорський і Гроп’янецький кари мають чіткі 
морфологічні форми, круті (40–45°) скелясті стінки з нівальними нішами. У 
долинах добре простежуються стадіальні морени, що чітко фіксують декілька 
зупинок льодовика. 
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На основі аналізу льодовикових долин Свидовця Є. Ромер (1906) зробив 
висновок щодо дворазового зледеніння цього масиву; Б. Свідерський (1937) на 
прикладі масиву Чорногори також виокремив два різновікові комплекси. 
Давніше зледеніння він зачислив до міндельського (краківського, окського), а 
молодше – до ріського (варшавського, дніпровського) часів. 

У своїй роботі “Rzezba Tatr Polskich” (1988) М. Клімашевський виокремив за 
віком такі зледеніння: останнє (вюрм), передостаннє (ріс ІІ і ріс І) і старше 
(міндель). Отже, вюрмське зледеніння у Татрах, які мають абсолютні висоти на 
550–600 м вищі, ніж у Чорногорі і Свидовці, не викликає жодних заперечень. 

Результати аналізу палеогеографічної обстановки в плейстоцені засвідчують 
(Кравчук, 1999, 2005, 2008) значні похолодання клімату в нижньому плейстоцені 
(міндель), коли покривний льодовик доходив майже до краю Карпат, а також у 
середньому плейстоцені (ріс), коли льодовик покривав найбільші площі в межах 
України і сусідніх держав. Загалом такий геотуристичний маршрут “Давніми 
льодовиковими формами Свидовця” зацікавить різні категорії туристів і 
мандрівників.  

Висновки. 
1. Геологічна будова та геоморфологічні особливості деталізовані на картах 

масштабів 1:200 000, 1:100 000 та 1:2 000. Під час проектування туристично-
рекреаційних об’єктів та споруд необхідно враховувати особливості природних 
екзодинамічних процесів з метою як забезпечення безпеки гірськолижних 
об’єктів, так і мінімізації їхнього впливу на природні геосистеми, як це роблять в 
аналогічних умовах в Австрії, Франції, Словаччині та Польщі у Альпах та 
Високих Татрах.  

2. На території розвитку давніх льодовикових форм рельєфу – карів, трогів, 
морен, карлінгів, реліктових озер (полонина Герешеска, верхів’я долин річок 
Апшинець, Ворожеська, гірських вершин Стіг) рекомендовано заборонити 
будівництво стаціонарних туристично-рекреаційних об’єктів та споруд, які 
можуть спричинити інтенсивний розвиток сучасних екзогеодинамічних процесів, 
несприятливих для збереження цінних геолого-геоморфологічних об’єктів.  

4. Базовий стан геологічного середовища – дочетвертинна будова, 
четвертинні відклади, тектоніка, сучасна геодинаміка, сейсмічність, корисні 
копалини та геофізичні поля – описані на основі доступної інформації (карти – 
тектонічна, четвертинних відкладів, сейсмічності та землетрусів на території 
України, сучасних вертикальних рухів земної кори Українських Карпат, 
аномальних гравітаційних полів, аномальних магнітних полів).  

5. Георізноманіття дослідженої ділянки басейну Чорної Тиси та околиць 
стало підґрунтям для створення тут низки цінних природоохоронних територій і 
об’єктів, таких як Свидовецький масив Карпатського біосферного заповідника, 
Апшинецький гідрологічний заказник загальнодержавного значення, 
іхтіологічний заказник місцевого значення Біла та Чорна Тиса, лісовий заказник 
місцевого значення Смерекові Карпати, ботанічний заказник місцевого значення 
Станіслав, низка пам’яток природи місцевого значення (геологічна – 
Свидовецькі скелі, гідрологічні – озера на днищах карів Ворожеска, Апшинець і 
Геришаска (Догяска), ботанічні – Близниці, Андромеда та ін.).  

6. У Свидовецькому масиві запропоновано ідеальну геотуристичну стежку 
для демонстрації реліктових форм льодовикового рельєфу. Тут добре збереглися 
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льодовикові кари, льодовикові долини (троги), скелясті гребені між сусідніми 
карами – карлінги, моренні пасма, які мають значний освітньо-туристичний 
потенціал. Подано коротку характеристику окремих форм льодовикового 
рельєфу, яку можна використати для створення інформаційно-освітнього 
забезпечення запропонованої стежки. 
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https://www.karpaty.info/ua/uk/zk/rh/chorna.tysa/  (дата звернення 08.05.2020) 

Ясіня. Історія Ясіня. https://web.archive.org/web/20140607063747/http://yasinya.biz/ 
(дата звернення 08.05.2020) 
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Streszczenie. Praca prezentuje zależności pomiędzy rzeźbą terenu, a kształtowaniem i 

funkcjonowaniem systemu przyrodniczego miasta (SPM) na przykładzie Lublina. 
Uwarunkowania historyczne związane z lokacją miasta wiążą jego centralną część z dolinami 
dwóch rzek: Bystrzycy i Czechówki. W sąsiedztwie tych cieków zawiązała się podstawowa 
tkanka miejska Lublina, która następnie rozrastała się bądź to w oparciu o istniejącą rzeźbę 
terenu, bądź prowadziła do znacznych przekształceń warunków geomorfologicznych obszaru 
miasta. 

W Lublinie jak każdym mieście obserwujemy wiele problemów związanych z rozwojem 
struktury urbanistycznej, które szczególnie zaczęły uwidaczniać się w latach 80 XX wieku. 
Wiele z nich pozostało nierozwiązanych, a często uległo nasileniu. Degradacja różnorodnych 
terenów zieleni w Lublinie oraz rzeźby terenu, która w XXI wieku nabrała istotnego znaczenia, 
związana jest z rozwojem zabudowy mieszkaniowej typu deweloperskiego. Ten rodzaj 
zabudowy często pozbawiony jest planowania na większych obszarach, a jego realizacja w 
przestrzeni Lublina przyczyniła się w wielu miejscach do zaniku elementów budujących system 
przyrodniczy miasta, a co za tym idzie do zmniejszania różnorodności biologicznej. 
Spowodowała także wzrost udziału powierzchni nieprzepuszczalnych (pokrytych asfaltem i 
betonem), które zaburzają naturalny obieg wody. Kolejną istotną kwestią, związaną z rozwojem 
urbanistycznym jest zabudowa klinów przewietrzających, co rzutuje na stan powietrza 
atmosferycznego, które zanieczyszczone jest pyłami zawieszonymi (PM2.5 i PM10) i gazami 
(tlenki azotu, tlenki siarki, dwutlenek węgla) przyczyniającymi się do powstawania zjawiska 
smogu, szczególnie w śródmiejskiej części Lublina. Na znacznym obszarze centrum notujemy 
również oddziaływanie miejskiej wyspy ciepła (MWC). Szybki rozwój Lublina spowodował 
szereg innych problemów środowiskowych i przestrzennych. Dlatego wielką wagę przywiązuje 
się dziś do całościowego spojrzenia na zasoby przyrodnicze miasta. Współczesne opracowania 
dotyczące systemu przyrodniczego miasta Lublin są próbą rozwiązania powyższych 
problemów. Opierają się one o wykorzystanie zalet warunków geomorfologicznych, do których 
należą między innymi doliny rzek: Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki oraz gęsta sieć 
suchych dolin. Doliny rzek i wąwozy stanowią istotne elementy SMP w postaci korytarzy i 
sięgaczy sprzyjające przemieszczaniu się mas powietrza i jego schładzaniu. Przekłada się to na 
poprawę jakości powietrza. Nie można także pominąć kwestii związanych z rolą różnorodnych 
terenów zieleni (parki, skwery, zieleńce, ogrody działkowe, tereny zieleni seminaturalnej, lasy 
miejskie) w retencjonowaniu wody i podnoszeniu różnorodności biologicznej. Dobrze 
funkcjonujący system przyrodniczy miasta może odpowiadać na kluczowe problemy obszarów 
zurbanizowanych. 

Warto podkreślić, że specyficzne ukształtowanie terenu Lublina daje nie tylko liczne 
korzyści środowiskowe, ale także wpływa na tożsamość miejsca, ponieważ znacząco 
uatrakcyjnia krajobraz miasta. Problemem jest jednak duża presja rynkowa na obszary 
atrakcyjne widokowo, gdyż ludzie chcą się tam osiedlać. Jednak przy okazji zabudowy często 
niwelują atrakcyjne elementy rzeźby terenu, między innymi zabudowując krawędzie wąwozów 
i dolin rzek. 

Słowa kluczowe: rzeźba terenu; system przyrodniczy miasta; doliny rzeczne; suche doliny; 
krajobraz miejski; Lublin. 
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ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ ТЕРИТОРІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК 
ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ МІСТА НА ПРИКЛАДІ ЛЮБЛІНА 
Єва Частковська, Магдалена Любяж 
Люблінський католицький університет ім. Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща 

 
Анотація. У статті на прикладі м. Любліна представлено залежність між рельєфом 

території та формою і функціонуванням природної системи міста (ПСМ). Історичні 
передумови, пов’язані з розташуванням міста, поєднали його центральну частину з 
долинами двох річок: Бистриці та Чехувки. В околицях цих водотоків сформувалася 
основна міська планувальна структура Любліна, яка потім розвивалася з врахуванням 
сучасного рельєфу та суттєво вплинула на перетворення геоморфологічних умов 
території міста. 

У Любліні, як і в кожному місті, спостерігаємо багато проблем, пов’язаних із 
розвитком міської  планувальної структури міста, які стали особливо помітними у 1980-х. 
Багато з них залишалися невирішеними і часто поглиблювалися. Деградація різних типів 
зелених зон у Любліні та рельєфу, яка істотно зросла у XXI столітті, пов’язана із 
розвитком житлового будівництва. 

Цей тип забудови часто позбавлений планування на великих територіях. Його 
реалізація на території Любліна призвела до зникнення у багатьох місцях елементів, що 
складають природну систему міста, і, отже, зумовила зменшення біологічного 
різноманіття. Це також спричинило до збільшення частки непроникних поверхонь 
(покритих асфальтом і бетоном), які порушують природний кругообіг води. 

Іншим важливим питанням, пов’язаним зі зростанням урбанізації, є забудова 
повітряних “клинів” (коридорів), що впливає на стан атмосферного повітря, 
забрудненого завислими пилом (ТМ2,5 і ТЧ10) та газами (оксиди азоту, оксиди сірки, 
вуглекислий газ), які зумовлюють формування смогу, особливо в центрі Любліна. На 
значній території центральної частини міста фіксуємо також вплив міського острова 
тепла (МОТ). Швидкий розвиток Любліна спричинив низку інших екологічних та 
просторових проблем. 

Тому сьогодні велике значення надається цілісному уявленню про природні ресурси 
міста. Сучасні дослідження природної системи міста Люблін є спробою вирішити 
вищезазначені проблеми. Вони ґрунтуються на використанні переваг геоморфологічних 
умов, до яких належать долини річок Бистриці, Чехувки та Чернєювки, а також густа 
мережа сухих долин. Річкові долини та яри є важливими елементами СПМ у вигляді 
коридорів та видовжених ділянок, що сприяють руху повітряних мас та їх охолодженню. 

Це призводить до поліпшення якості повітря. Не можна також ігнорувати питання, 
пов'язані з роллю різних зелених насаджень (парків, скверів, газонів, присадибних 
ділянок, напівприродних зелених зон, міських лісів) у затриманні води та збільшенні 
біорізноманіття. Добре функціонуюча природна система міста може відреагувати на 
ключові проблеми урбанізованих територій. 

Варто зазначити, що особливий рельєф Любліна дає не лише численні екологічні 
переваги, а й впливає на ідентичність його території, оскільки значно урізноманітнює 
міський ландшафт. Проблема, однак, полягає у високому тиску ринку забудови на 
мальовничі райони, оскільки люди бажають там поселитися. Проте у процесі забудови 
часто знищуються привабливі елементи рельєфу, серед яких забудовуються уступи ярів 
та долин річок. 

Ключові слова: рельєф; природна система міста; долини річок; сухі долини; міський 
ландшафт; Люблін. 

 
Wstęp. W Lublinie jak każdym mieście obserwujemy wiele problemów 

związanych z rozwojem struktury urbanistycznej, które szczególnie zaczęły 
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uwidaczniać się w pod koniec lat 80. XX wieku. Niestety wiele z nich pozostało 
nierozwiązanych, a często uległo nasileniu. Problemami są degradacja terenów zieleni, 
zanik różnorodności biologicznej, przekształcanie rzeźby terenu, które w XXI wieku 
nabrało istotnego znaczenia w związku z gospodarką wolnorynkową związaną m.in. z 
rozwojem zabudowy mieszkaniowej typu deweloperskiego. Tego typu zabudowa 
często pozbawiona jest planowania na większych obszarach, a jej realizacja w 
przestrzeni Lublina przyczyniła się w wielu miejscach do naruszenia i tak mało 
stabilnej struktury ekologicznej miasta. Pomimo tego, że Lublin dąży do tego, aby 
stawać się miastem zielonym i odpowiadającym na zachodzące zmiany np. klimatu, o 
czym świadczy choćby przygotowany Plan adaptacji do zmian klimatu (2018), ciągle 
ma wiele do zrobienia w zakresie dążenia do uregulowania warunków 
środowiskowych. Dbanie o zachowanie w nienaruszonym stanie klinów 
nawietrzających może stać w konflikcie z dalszym rozwojem. Przynajmniej tak się 
wydaje analizując wydawane decyzje budowlane. Z drugiej strony odpowiednie 
agendy w Urzędzie Miasta opracowują koncepcje ochrony terenów zieleni i stworzenia 
systemu zieleni (Majewski, 2020). Można odnieść wrażenie, że teoria mija się z 
praktyką. 

Niniejsza praca prezentuje zależności pomiędzy rzeźbą terenu Lublina, a systemem 
przyrodniczym tego miasta. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie o znaczenie i rolę 
rzeźby terenu w procesach projektowania i rozbudowy tego systemu. 

Uwarunkowania fizyczno-geograficzne i historyczne Lublina. Lublin jest 
miastem wojewódzkim położonym we wschodniej części Polski. Należy do miast 
średniej wielkości, jego powierzchnia wynosi 147,5 km2 (Lublin Informator 
Gospodarczy, 2010). Ulokowany jest na wzgórzach lessowych i pagórkach kredowych 
pomiędzy dolinami trzech rzek (Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka) oraz nad 
Zalewem Zemborzyckim. Takie położenie miasta warunkuje dość istotnie 
zróżnicowanie roślinności oraz jego walory krajobrazowe. W części zachodniej 
Lublina rzeźbę terenu uformowały procesy akumulacji lessów oraz późniejsze procesy 
ich rozmywania (Stochlak, 1993). Zachodnia część miasta ma charakter falisty i jest 
bogata w liczne suche doliny (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – Uwarunkowania, 2019). Natomiast procesy ewolucji i 
denudacji wpływały na rzeźbę terenu we wschodniej części miasta. W wyniku tego 
zostało odsłonięte płytko zalegające, spękane skaliste podłoże węglanowe, pokryte 
cienką pokrywą mułków i pyłów lessopodobnych (Stochlak, 1993). Szczególną rolę w 
kształtowaniu warunków morfologicznych miasta pełni także rzeka Bystrzyca, która 
dzieli teren miasta na dwie części pod względem krajobrazowym. 

W klasyfikacji fizycznogeograficznej opisywany teren leży w regionie Niżu 
Środkowoeuropejskiego, prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyna Lubelsko-
Lwowska, makroregionie Wyżyna Lubelska, mezoregionach Płaskowyż Nałęczowski, 
Płaskowyż Świdnicki, Wyniosłość Giełczewska (Kondracki, 2002). Natomiast 
Chałubińska i Wilgat (1954) wskazują cztery charakterystyczne części Lublina w 
kontekście zróżnicowania rzeźby terenu. Od strony północnej i zachodniej przylega do 
miasta Płaskowyż Nałęczowski, zbudowany z utworów lessowych, gęsto pocięty 
wąwozami i osiągający w Lublinie najwyższe wysokości bezwzględne (200–240 m 
n.p.m.). Od strony południowo-zachodniej występuje Równina Bełżycka, o 
stosunkowo małym urzeźbieniu, pokryta utworami pyłowymi i lessowatymi na płytko 
zalegającym marglu kredowym. Wzniesienia nie przekraczają tu 200 m n.p.m. 
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Podobny charakter posiadają obszary położone na południe i południowy - wschód od 
Lublina, należące do Wyniosłości Giełczewskiej. Od strony północno-wschodniej 
przylega do Lublina Równina Łuszczowska, którą charakteryzują duże obszary 
utworów piaszczystych i najniższe położenia, nie przekraczające 200 m n.p.m. 
(Chałubińska i Wilgat, 1954). 

Początki Lublina jako osady notuje się w VI wieku. Było to miejsce będące 
stykiem dwóch krain: leśno-łąkowego Niżu Polskiego i rolniczej Wyżyny Lubelskiej. 
Tak Lublin stał się ośrodkiem wymiany płodów rolnych. Dodatkowo właśnie tutaj 
krzyżowały się drogi handlowe łączące obszary Europy środkowej i wschodniej z 
północną i południową. Początkowo Lublin, był zespołem osadniczym składającym się 
z kilku połączonych skupisk. Na pięciu wzgórzach u zbiegu rzek rozrastały się: 
Czwartek, Grodzisko, Zamkowe, Staromiejskie i Żmigród. W XII wieku Lublin został 
podniesiony do rangi siedziby archidiakonatu i kasztelani lubelskiej a to wpłynęło na 
dalszy jego rozwój i wzmocnienie roli (Gawarecki, 1986; Janiszewski, 1991; Kociuba, 
2007). 

Warunki geomorfologiczne istotnie wpłynęły na układ urbanistyczny Lublina 
(Wojciechowski, 1965; Rozwałka, 1997; Rodoś 2002). Najstarsza część miasta 
powstała nad dwoma rzekami (Bystrzyca i Czechówka), a obecnie w granicach 
administracyjnych występują cztery rzeki i jeden ciek. Najważniejszą rzeką jest 
Bystrzyca, która w obrębie miasta, od mostu kolejowego na trasie Lublin-Warszawa do 
mostu przy ul. Kalinowszczyzna jest obwałowana. Na Bystrzycy zlokalizowany jest 
Zalew Zemborzycki. Jest to zbiornik retencyjny o powierzchni 282 ha. Został on 
utworzony przez przegrodzenie doliny rzeki zaporą o długości około 570 m. Do 
Bystrzycy uchodzą Czerniejówka, Czechówka i Krężniczanka. Ta pierwsza przy ulicy 
Bystrzyckiej, druga – w sąsiedztwie ogrodów działkowych Podzamcze, a trzecia – 
powyżej Zalewu Zemborzyckiego. Czerniejówka na terenie Lublina ma długość 
7,6 km, Czechówka 8,9 km, a Krężniczanka jedynie 0,8 km. Ciek spod Konopnicy w 
obrębie Lublina posiada odcinek długości 2,3 km i do Czechówki uchodzi w pobliżu 
Muzeum Wsi Lubelskiej (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – Uwarunkowania, 2019; Kamiński, 2020). 

Wspomniane uwarunkowania powodują, że współczesny Lublin ma 
skomplikowaną strukturę przestrzenną wynikającą ze zróżnicowanych trendów 
rozwojowych na przestrzeni wieków, a także z ukształtowania terenu i walorów 
hydrologicznych. 

System przyrodniczy miasta (SPM). Zasady zrównoważonego rozwoju wdrażane 
w miastach zakładają poprawę funkcjonowania miasta w aspekcie jakości życia 
człowieka i poprawy funkcjonowania przyrody. Już od lat 80. XX wieku w Polsce 
opracowywane są różne koncepcje systemów ekologicznych (Bożętka, 2008). Wśród 
nich znajduje się system przyrodniczy miasta, którego teoretyczne podstawy 
przygotowali Szulczewska i Kaftan (1996). Wśród założeń jest konieczność 
zachowania układu obszarów aktywnych biologiczne na terenach zurbanizowanych, 
które powinny być ze sobą połączone, a dodatkowo skomunikowane z podobnymi 
strukturami znajdującymi się poza miastem. System został zdefiniowany jako celowo 
wyodrębniona część miasta, pełniąca funkcje przyrodnicze oraz podporządkowane im 
funkcje pozaprzyrodnicze (na przykład mieszkaniowa, wypoczynkowa czy estetyczna). 
Elementy SMP poza pełnieniem podstawowej funkcji związanej z podtrzymywaniem 
bioróżnorodności powinny także spełniać rolę w kształtowaniu warunków 
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klimatycznych i hydrologicznych (Szulczewska i Kaliszuk, 2005). Do elementów 
tworzących system zaliczamy: 
− obszary węzłowe, które są elementami źródłowymi SPM. Mają one znaczenie 

biologiczne i/lub hydrologiczne, a także klimatyczne dla miasta i obszarów 
otaczających, 

− węzły – wspomagające elementy źródłowe SPM, mają także znaczenie biologiczne, 
hydrologiczne albo klimatyczne, ale tylko dla części miasta, 

− korytarze – podstawowe elementy łącznikowe (tranzytowe) SPM, które spajają 
obszary węzłowe z węzłami. Dzięki nim powstaje sieć tworząca regionalny system 
przyrodniczy, 

− sięgacze – wspomagające elementy łącznikowe systemu. Wychodzą one zarówno z 
obszarów węzłowych, węzłów, jak i z korytarzy poza tereny miejskie. Przez to 
zwiększają wzajemne relacje między obszarami miejskimi, a terenami otaczającymi 
miasto. 

W miastach podstawę systemu przyrodniczego stanowią doliny rzek, powiązane z 
ekosystemami łąk, lasów, terenami chronionymi oraz parkami. Uzupełnieniem części 
bazowej będą mniejsze obszary zieleni (skwery, zieleńce, zieleń osiedlowa i 
przyuliczna, ogrody działkowe, cmentarze, itp.). Uzupełnione o mniejsze obszary 
zieleni (skwery, zieleńce, zieleń osiedlowa i przyuliczna, ogrody działkowe, 
cmentarze, itp.) tworzą swoistą sieć. W podsystemie hydrologicznym SPM rzeki pełnią 
funkcje łącznikowe, zaś doliny, tereny podmokłe, zbiorniki wodne i miejsca pokryte 
roślinnością pełnią funkcje węzłów. 

Celem właściwego kształtowania SPM na obszarach zurbanizowanych jest 
zapewnienie warunków życia i migracji żywych organizmów, kreowanie możliwości 
przemieszczania się mas powietrza oraz regulowania stosunków wodnych. Chodzi 
więc o funkcjonowanie środowiska przyrodniczego miasta, a tym samym zapewnienie 
odpowiednich warunków życia mieszkańcom miast. Te dwa elementy są ze sobą 
nierozerwalnie związane (Szulczewska i Kaliszuk 2005). Zgodnie z deklaracją zawartą 
w Nowej Karcie Ateńskiej (1998) opracowania planistyczne muszą uwzględniać 
zasady zrównoważonego rozwoju, dlatego SPM powinien być i niejednokrotnie jest 
istotnym elementem działań planistycznych. A ostatnio prace dotyczące systemów 
przyrodniczych różnych miast nabrały dużego znaczenia w kontekście adaptacji do 
zmian klimatu. 

Układ przestrzenny Lublina. Współcześnie w Lublinie odnajdujemy zwartą 
zabudowę mieszkaniową (wielo- i jednorodzinną), zabudowę usługową, zakłady 
przemysłowe, rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną z licznymi węzłami. 
Wszystkim tym elementom towarzyszą tereny zieleni komponowanej, półnaturalnej i 
naturalnej (Trzaskowska, 2013). System terenów zieleni jest dość istotnie 
rozbudowany, choć właściwiej byłoby stwierdzić, że mamy wiele elementów go 
budujących. Istotne w systemie ekologicznym miasta powinny być doliny rzek, jednak 
obecnie odgrywają one niewielką rolę. Podobnie Zalew Zemborzycki, który 
wykorzystywany jest głównie turystycznie. Równie ważnym elementem systemu 
zieleni Lublina są suche doliny erozyjno-denudacyjne, nazywane wąwozami. Pełnią 
one różnorodne funkcje, od ekologicznych po krajobrazowe i są w części 
zagospodarowane jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a także jako ciągi 
komunikacyjne. Elementy te mają niewątpliwie istotny aspekt krajobrazowy, ale 
również klimatyczny i hydrologiczny. 
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Tereny zieleni w Lublinie są niejednolite pod względem formy, wielkości oraz 
charakteru a co za tym idzie funkcji społecznych, kulturowych, poznawczych i innych. 
Na ich kształt i funkcjonowanie ma wpływ nie tylko rozbudowa miasta, ale także 
czynniki takie jak: mikroklimat miejski, uwarunkowania gruntowo-wodne oraz 
sąsiedztwo miasta i klimat regionalny. Wszystkie te czynniki wpływają bezpośrednio 
lub pośrednio na układ terenów zieleni w mieście. Kształtują nie tylko powierzchnię 
tych terenów, ale także wzajemne relacje pomiędzy terenami zieleni, a innymi 
elementami struktury urbanistycznej (Trzaskowska, 2013).  

Analizując przestrzenne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Lublina 
dostrzegamy brak powiązań układu zieleni z występującymi w mieście rzekami. Te 
początkowo bardzo ważne w lokalizacji i rozwoju miasta elementy są niemal 
całkowicie pomijane. Można stwierdzić, że w okresie po II wojnie światowej miasto 
wręcz odwróciło się od rzek, pomijając fakt, że przez Lublin przebiega oś ekologiczna 
Bystrzycy. Nad brzegami tej rzeki zachowały się izolowane fragmenty ekosystemów o 
naturalnym charakterze, należące do zbiorowisk: leśnych, łąkowych oraz wodno-
błotnych (Trzaskowska, 2013). Podobnie w dolinach dwóch najważniejszych na 
terenie miasta dopływu Bystrzycy (Czechówki i Czerniejówki) pozostały naturalne 
ekosystemy, ale już tylko na obrzeżach miasta. Większe tereny zieleni w mieście są 
zlokalizowane w dużym rozproszeniu i nie stanowią połączonej przestrzennie 
struktury. Warto jednak podkreślić, że istotnymi terenami zieleni centralnej części 
Lublina są Ogród Saski, Park Akademicki, cmentarz przy ul. Lipowej, Park Ludowy, 
Park Bronowicki. Dodatkowo w północno-zachodniej części miasta zlokalizowane są 
Ogród Botaniczny UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej i Górki Czechowskie. W 
południowej rozległe suche doliny w dzielnicach Rury, Czuby Północne i Czuby 
Południowe. Natomiast w północnej części miasta (dzielnica Ponikwoda) obecne są 
wciąż spore tereny nieużytków. W różnych częściach miasta zachowały się także 
ogrody działkowe, niekiedy o znacznych rozmiarach. Miasto ma także dość dobre 
warunki jeżeli chodzi o sąsiedztwo, gdyż w pobliżu Lublina znajduje się, od północy 
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi", a od południa Czerniejowski 
Obszar Chronionego Krajobrazu. W Jakubowicach Murowanych (na północny wschód 
od granic Lublina) znajduje się obszar Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka. 

Niestety brakuje wyraźnego powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami 
środowiska przyrodniczego Lublina. Nie funkcjonuje więc prawidłowo system 
przyrodniczy miasta. Nie ma także w Lublinie dobrego systemu wypoczynkowego 
miasta (SWM).  

Podsystem klimatyczny i hydrologiczny SPM a ukształtowanie terenu. Miasta 
są szczególnie podatne na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu i w nich 
koncentrują się najpilniejsze wyzwania, począwszy od niedoboru wody pitnej i złej 
jakości powietrza, na problemach gospodarczych i zaburzeniach stabilności społecznej 
kończąc. Generalnie miasto ma gorsze warunki bioklimatyczne w porównaniu do 
terenów pozamiejskich, a główną cechą klimatu obszaru zurbanizowanego, jest wyższa 
niż w obszarze otaczającym temperatura powietrza, czego skutkiem jest m.in. większa 
częstość dni i nocy uciążliwych pod względem termicznym. Zjawisko to powszechnie 
występuje w miastach i nazywane jest miejska wyspa ciepła. Jej miarą jest różnica 
notowana pomiędzy minimalną dobową temperaturą powietrza w mieście i w obszarze 
poza nim (Sowa, 2015). Ważnym czynnikiem w procesie powstawania MWC, jest 
również wpływ powierzchni nieprzepuszczalnych na proces parowania wody, który 
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polega na blokowaniu możliwości swobodnego odpływania wody opadowej, a tym 
samym ograniczone możliwości oddawania ciepła w wyniku procesu parowania. 
Omówione powyżej czynniki w różnym stopniu generują powstawanie MWC. 
Wpływy te uzależnione są od wielu zmiennych takich jak: struktura miasta, warunki 
meteorologiczne czy też właściwości fizyczne obszarów (Kaszewski i in. 2011, 2012). 
Jak podaje Landsberg (1981) wpływ miasta na klimat przejawia się ponadto 
osłabieniem promieniowania słonecznego, zmniejszeniem wilgotności względnej 
powietrza, zaburzeniami lokalnej cyrkulacji powietrza, wzrostem wielkości 
zachmurzenia i ilości opadów. Porównując warunki aerosanitarne w miastach do 
terenów pozamiejskich, pogorszenie ich w miastach związane jest produktami spalania 
uwalnianymi przez przemysł, pojazdy mechaniczne i gospodarstwa domowe (van Loon 
i Duffy 2008). Różnice pomiędzy klimatem miasta i obszarami podmiejskimi zależą 
także od kierunku wiatru, typu pogody i pory roku. 

Aby przystosować obszary zurbanizowane do skutków zmian klimatu, a 
jednocześnie chronić środowisko ożywione miasta wyznaczane są elementy 
podsystemu klimatycznego w SPM. Urozmaicony krajobraz Lublina, związany ze 
zróżnicowaną rzeźba ternu (liczne suche doliny), która nadaje wyjątkowości miastu, 
jednocześnie pełni istotną rolę, kanałów wentylacyjnych czyli korytarzy i sięgaczy. 
Przewietrzanie zabudowanych terenów miejskich następuje w wyniku ruchów 
powietrza wynikających z powstałych różnic temperatur. 

Zainteresowanie rolą rzeźby terenu w zróżnicowaniu klimatu Lublina rozpoczęło 
się wraz rozbudową miasta w drugiej połowie XX wieku. Z pierwszych badań wynika, 
że w dolinie Bystrzycy średnie wartości temperatur są przez cały rok niższe niż na 
wyżynie. Chłodne powietrze spływa do doliny Bystrzycy, głównie dolinami 
Czechówki od północnego zachodu i Czerniejówki od południa, a także suchą doliną, 
która ma swoje ujście na Kalinowszczyźnie (Paszyński, 1957). Zinkiewicz i 
Warakomski (1959) również wskazywali na właściwości przewietrzające doliny 
Bystrzycy. Jej położenie w układzie południowy zachód – północy wschód sprzyja 
powstającym wiatrom. Podobnie położenie dolin Czechówki i Czerniejówki ułatwia 
wentylację przestrzeni Lublina. Na dużą rolę suchych dolin, w kształtowaniu klimatu, 
wskazują także naukowcy z UMSC, Bogusław Kaszewski, Grzegorz Siwek i Andrzej 
Gluza prowadzący badania nad klimatem. Najkorzystniej wpływają na klimat Lublina 
suche doliny ułożone równoleżnikowo, których w Lublinie jest najwięcej. Stanowią 
one swego rodzaju tunele aerodynamiczne. W obszarze ich występowania następuje 
taka modyfikacja kierunków wiatru, że dominują te zgodne z kierunkiem przebiegu 
doliny (Kaszewski i in., 2013). Specyfika suchych dolin powoduje, że są one 
swoistymi odbiornikami zanieczyszczonego powietrza z terenów położonych wyżej 
(głównie w porze nocnej). Następnie poprzez suche doliny powietrze to przepływa do 
dolin Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki, skąd może być przez naturalną wentylację 
wyniesione poza obszar miasta (Kaszewski i in., 2013). Jak podają cytowani autorzy, 
analiza wpływu suchych dolin i wąwozów na warunki topoklimatyczne i aerosanitarne 
miasta powinna opierać się o geograficzną znajomość: miejsca, budowy podłoża, 
ekspozycji powierzchni i stanu jej pokrycia (Kaszewski i in., 2013). 

Kolejną istotną rolą suchych dolin jest retencjonowanie wody, co przekłada się na 
regulację jej ogólnego bilansu w środowisku. Dzięki zatrzymaniu wód opadowych 
poprawiają się stosunki wodne. To z kolei przekłada się na mikroklimat przestrzeni 
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otaczających suchą dolinę, który staje się łagodniejszy i jest w związku z tym 
korzystniejszy dla mieszkańców (Radzikowski, 2013). 

Przy kształtowaniu poprawnie funkcjonującego SPM, należy pamiętać że, 
najbardziej efektywny transport czystego powietrza w kierunku centrum miasta jest 
możliwy przy promienistym układzie naturalnych lub antropogenicznych form w 
przestrzeni miasta. Wynika to z faktu, że wiatr wiejący ze wszystkich kierunków 
przenika do wnętrza struktury urbanistycznej (Szponar, 2003). 

W przypadku Lublina zasadniczy trzon podsystemu klimatycznego i 
hydrologicznego miasta tworzą dolina Bystrzycy oraz doliny Czerniejówki i 
Czechówki. Połączone z nimi suche doliny pozwalają na przewietrzanie terenów 
miasta odsuniętych od dolin rzecznych. Funkcje przewietrzające pełnią także 
połączone z nimi arterie komunikacyjne. Zachowując możliwości dopływu powietrza z 
terenów pozamiejskich należy zadbać o naturalne korytarze poprzez ochronę lub 
odnowę suchych dolin, które są nie tylko klinami nawietrzającymi dostarczającymi 
uwilgotnione, chłodne i czyste powietrze, ale także elementami łącznikowymi SPM. 
Wszystko to może mieć znaczenie dla ograniczenia miejskiej wyspy ciepła i poprawy 
warunków aerosanitarnych Lublina. Jak podają Błażejczyk i in. (2014) takie 
kształtowanie przestrzeni miasta, wraz z utrzymaniem powierzchni niezabudowanych, 
zachowaniem istniejących terenów zieleni, wprowadzeniem zadrzewień i zielonych 
dachów jest sposobem na poprawę warunków aerosanitarnych w mieście. 

Kształtowanie przestrzeni Lublina a jego system przyrodniczy. Współcześnie 
na terenach zurbanizowanych trudno o zachowanie zasady ciągłości przestrzennej, 
która jest najistotniejszym warunkiem dobrego funkcjonowania SPM. Przyczyną tego 
jest nadrzędność użytkowa ciągów infrastruktury technicznej, zwłaszcza szlaków 
komunikacyjnych (Przewoźniak, 2004). Możliwość dobrego funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego w Lublinie jest zaburzona z powodu porozrywanego 
zainwestowaniem i bardzo osłabionego systemu terenów zieleni (parki, zieleńce, 
skwery, ogrody działkowe, cmentarze), wzrastającej izolacji kompleksów leśnych, 
postępującego zaniku korytarzy ekologicznych łączących struktury przyrodnicze, 
zantropogenizowanego charakter dolin rzecznych, a także zabudowy suchych dolin i 
wąwozów. 

Od wieków obserwujemy zmiany zachodzące w rzeźbie terenu Lublina. 
Uregulowane zostały trzy najważniejsze dla miasta rzeki: Bystrzyca, Czerniejówka, 
Czechówka. Dodatkowo ta ostatnia w centralnej części miasta na długim odcinku 
została wprowadzona pod powierzchnię. Ponadto od niedawna obserwuje się w 
Lublinie szybko postępującą degradację suchych dolin. W latach 90. XX wieku 
gwałtownie przyspieszył proces urbanizacji, który przyczynia się do uruchamiania 
procesów erozyjnych w suchych dolinach oraz ich niwelowania i/lub zasypywania. 
Działania te istotnie wpływają na pełnione przez nie funkcje: przewietrzającą, 
retencyjną, przyrodniczą (Hryciuk i in., 2013). Jak pisze Szolginia (1981), pod 
wpływem czynników ekonomicznych i technicznych kształtowane przez człowieka 
przestrzenie zaczynają tracić swój wyraz, stają się zunifikowane, pozbawione cech 
indywidualnych. Na terenach podlegających tak szybkim procesom urbanizacji 
zatarciu ulegają dawne regionalne zróżnicowania, zanikają charakterystyczne i 
niepowtarzalne formy kulturowe. Wszystko to przekłada się na utratę walorów 
krajobrazowych obszarów miejskich. Tak też krajobraz Lublina ubożeje, gdyż jest 
istotnie zmieniany i ujednolicany, przez co traci swoją wyjątkowość. 
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Ład przestrzenny, który jest swoistą harmonią natury i kultury ma istotne znaczenie 
dla jakości życia mieszkańców miast (Raszeja i Mikulski, 2016). Aby tereny miejskie 
były oceniane pozytywnie przez mieszkańców miast oraz były dla nich atrakcyjnym 
miejscem do życia powinny łączyć w sobie walory przyrodnicze, historyczne i 
kulturowe. Dodatkowo muszą być funkcjonalne oraz mieć jasną kompozycję i układ 
przestrzenny. Powinny także reprezentować wyraźny styl charakterystyczny dla 
danego regionu czy okresu historycznego. Wszystko to na terenach miejskich jest 
bardzo trudne do realizacji, gdyż obserwujemy tu dynamiczny rozwój i szybkie 
zagospodarowywanie nowych przestrzeni oparte głównie o czynniki ekonomiczne 
(Chmielewski i in., 2018). Z drugiej strony właściwie kształtowany krajobraz, niosący 
wyraźne cechy ładu przestrzennego, jest znacznie bardziej ceniony. Przekłada się to na 
wyższe ceny gruntów i nieruchomości zlokalizowanych w takich obszarach (Anderson 
i Śleszyński 1996, Szyszko i in., 2010). Niestety atrakcyjność takich krajobrazów 
pociąga za sobą ich przekształcanie w wyniku zabudowy (Chmielewski i in., 2018). 

Z tych powodów właściwe wyznaczanie SPM, ochrona i odbudowa elementów je 
tworzących może być jednym z kilku kluczowych elementów oceny walorów 
przestrzeni. System jako ważny element kształtujący tkankę miasta stanowi podstawę 
przestrzeni zurbanizowanej. Bez niego miasto nie ma jak funkcjonować. System 
przyrodniczy zapewnia miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści (przewietrzanie, 
retencja wód, utrzymanie bioróżnorodności). Budujące SPM tereny zieleni pozwalają 
także na integrację społeczności (Szulczewska i Kaliszuk 2005). Dlatego aby krajobraz 
miasta był obszarem przyjaznym do życia kształtowanie właściwie pojętego ładu 
przestrzennego powinno być nadrzędnym celem działań planistycznych. Ład 
przestrzenny powinien być jednak oparty o system przyrodniczy zapewniający 
równowagę ekologiczną i dobre warunki wypoczynku. Ale także istotne powinno być 
sprawne funkcjonowanie systemu gospodarczego i ochrona dziedzictwa kulturowego 
(Chmielewski, 2012; Chmielewski i in., 2018). 

W latach 80 XX wieku powstała koncepcja Ekologicznego System Obszarów 
Chronionych (ESOCh) na terenie Lublina. System ten miał stworzyć sieć terenów 
zieleni na obszarze miasta oraz wskazywać tereny wymagające ochrony. Celem 
ESOCh w Lublinie było także stworzenie odpowiednich warunków życia dla 
mieszkańców miasta. Suche doliny na terenie Lublina stanowią istotną część ESOCh. 
Dodatkowo opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje 
obszary, gdzie zlokalizowane są suche doliny. Pomimo tego są one przekształcane, 
niekiedy w sposób tak znaczący, że trudno jest w krajobrazie dostrzec nawet ślady po 
danej strukturze dolinnej. Gdy porówna się obecny układ przestrzenny miasta z 
materiałami archiwalnymi z różnych lat zaobserwować można daleko idące zmiany 
rzeźby terenu, w zasadzie we wszystkich częściach Lublina (m.in. Czuby, Rury, 
Czechów, Ponikwoda). Niewłaściwe gospodarowanie przestrzenią Lublina wykazali 
Chmielewski i in. (2013) wskazując punkty, gdzie w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego zaplanowano naruszenie koncepcji ESOCh. Tylko 
niewiele ponad 60% obszarów istotnych w systemie ekologicznym miasta zostało 
pozostawionych zgodnie z ich funkcjami. Pozostałe przeznaczono na: budownictwo 
mieszkaniowe, tereny aktywności gospodarczej i usługowej oraz infrastrukturę 
techniczną. Oczywiście lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w pobliżu obszarów 
zieleni jest uzasadnione, nie można jednak obszarów środowiskotwórczych 
przeznaczać na inne cele (Chmielewski i in. 2013). Takie działania fragmentują system 
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przyrodniczy miasta. A przecież prawidłowe modelowanie układu przestrzennego 
miasta powinno być ściśle związane z powiązaniami przyrodniczymi, które opierają się 
także o układy dolinne (Stochlak 1993). Właściwie ukształtowany i dobrze 
funkcjonujący system przyrodniczy miasta warunkuje jego zrównoważony rozwój i 
zapewnia dobre warunki życia mieszkańcom miast (Szulczewska i Kaftan, 1996; 
Gacka-Grzesikiewicz i Różycka, 1997; Forman, 2008; Donnell i in., 2009). 

Lata 90 XX wieku to początek okresu przemian demokratycznych, ale też bardziej 
intensywnej rozbudowy miasta. W Lublinie pojawiają się różnorodne inwestycje. 
Powstają nowe osiedla i ulice, a także pierwsze galerie handlowe. Nowe technologie 
pozwalają lokować zabudowę tam, gdzie dotąd nie było to możliwe. Budynki 
zaczynają pojawiać się na krawędziach suchych dolin i terenach nadrzecznych. W 
trakcie prac budowalnych dochodzi do uszkodzenia suchych dolin sąsiadujących z 
zabudową. Takie miejsca cechują się całkowitą lub częściową utratą wartości 
przyrodniczej. Także krajobrazowo wąwozy przestają być czytelne, gdyż albo są 
zasypywane, albo obudowywane zwartą zabudową i ogrodzeniami wzdłuż ich 
krawędzi. Konsekwencją tych działań jest przerwanie ciągłości istniejących dotychczas 
powiazań w SPM (Hryciuk i in., 2013; Kulesza i in., 2013). Niestety te negatywne pod 
względem przyrodniczym i krajobrazowym działania są obecnie kontynuowane. 
Pomimo wniosków o ochronę np. systemu suchych dolin Górek Czechowskich czy 
Lipniaka nie podjęto takich działań. Niestety nie udało się stworzyć form ochrony tych 
jakże ważnych w przestrzeni Lublina form ukształtowania terenu sprzyjających 
przewietrzaniu i retencji, gdyż nie ma tam bardzo wartościowych i cennych gatunków 
czy zbiorowisk (Raport z inwentaryzacji…, 2019). Zarządzanie krajobrazem i ochrona 
rzeźby terenu to niewątpliwie jeden z trudniejszych elementów planowania 
przestrzennego. Nie powinno być jednak tak, żeby władze samorządowe i rządowe 
odpowiedzialne za ochronę i kształtowanie przestrzeni miast, a więc za jakość 
krajobrazu zurbanizowanego nie stosowały podejścia kompleksowego. Przyrodniczy 
model struktury przestrzennej miasta powinien obejmować wszystkie elementy 
środowiska przyrodniczego (abiotyczne i biotyczne), z uwzględnieniem związków, 
jakie pomiędzy nimi zachodzą w kontekście potrzeb społecznych. Zasadne jest zatem 
realizowanie tego zadania wraz z naukowcami dysponującymi zaawansowanymi 
metodami badawczymi. Warto analizować i poddawać ocenie warunki abiotyczne, 
potem warunki biotyczne, a następnie zespół uwarunkowań krajobrazowych. Warto 
również podkreślić, że system przyrodniczy powinien być usankcjonowany prawnie, 
tak aby działania deweloperów nie wyprzedzały tych podejmowanych przez władze. 

Podsumowanie i wnioski. Miasta w krytycznym stopniu przyczyniają się do 
bezpośrednich i pośrednich globalnych skutków zużycia energii, przeobrażeń w 
użytkowania gruntów i zmian klimatu (Burger i in., 2017; Burger i in., 2019). Ale 
miasta również są kluczowe dla globalnego przejścia na zrównoważony rozwój 
poprzez innowacyjne i zrównoważone planowanie, partycypacyjne i inteligentne 
zarządzanie zasobami na poziomie lokalnym (Pearson, 2013; Galli i in., 2020). 

Zagadnieniu zachowania i kształtowania terenów zieleni na obszarach miast uwagę 
poświęcają zarówno środowiska naukowe jak i praktycy planowania przestrzennego. A 
jednak stan środowiska przyrodniczego w miastach, a szczególnie w strefie 
śródmiejskiej ulega stałemu pogorszeniu. Natomiast nowe obszary zabudowy są 
pozbawiane elementów przyrodniczych, które mogłyby pełnić funkcje ekologiczno-
rekreacyjne. Dodatkowo złe decyzje i intensyfikacja zabudowy utrudnia utrzymanie 
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czy kształtowanie terenów zieleni. Ma to bezpośredni wpływ na stan zdrowia i 
możliwość regeneracji psychofizycznej mieszkańców (Czochański, 2010). 

Warto uwzględniać wyniki badań naukowych podczas opracowania systemów 
przyrodniczych miast. Ważne jest także umocowanie ich w odpowiednich 
dokumentach planistycznych, co ograniczyłoby rabunkową politykę przestrzenną 
uprawianą głównie przez deweloperów, polegającą na komercjalizacji 
najatrakcyjniejszych terenów miasta i ograniczaniu przestrzeni publicznych. Ważnym 
aspektem może być także sporządzanie miejskich programów w zakresie 
gospodarowania zieloną i niebieską infrastrukturą, czy określeniem usług 
ekosystemowych pełnionych przez różne elementy środowiska przyrodniczego. Tak 
wieloaspektowe działania pozwolą na zbudowanie spójnych strategii działań. 

Zróżnicowane ukształtowanie terenu Lublina, szczególnie formy dolinne i 
wąwozowe stanowią ważny element kształtujący tożsamość miasta tzw. genius loci. 
Stanowią także ważne elementy w SPM, gdzie pełnią funkcje korytarzy i sięgaczy w 
podsystemach klimatycznym i hydrologicznym. Niekiedy pełnią również funkcje 
węzłów. Z tego względu winny być zachowane i objęte szczególną troską, ponieważ 
istotnie wpływają na jakość życia w miastach. Rozbudowany system przyrodniczy, 
oparty o liczne dobrze utrzymane tereny zieleni może stanowić modelowe wdrożenie 
zasad zrównoważonego rozwoju na obszarach zurbanizowanych. 
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Анотація. Схарактеризовано головні етапи вивчення заплави – першої надзаплавної 

тераси Дністра в межах передкарпатського фрагмента долини річки, проаналізовано 
тематику досліджень і здобуті результати. Встановлено, що на усіх етапах досліджень 
проводили, передусім, ґрунтовні аналізи морфологічних і морфометричних параметрів 
заплави – першої надзаплавної тераси Дністра, будови і фаціальної структури їхніх 
алювіальних нагромаджень, а також палінологічні аналізи захоронених в алювіальних 
товщах біогенних нагромаджень. Результати, здобуті під час проведення палінологічних 
аналізів, використано для датування ерозійно-акумулятивних циклів та реконструкції 
фізико-географічних умов часу формування заплави – першої надзаплавної тераси 
Дністра. На останньому етапі досліджень також активно проведено радіовуглецеві 
датування похованих в алювіальних товщах біогенних відкладів.  

Зібраний на перших двох етапах досліджень масив геолого-геоморфологічної 
інформації дав змогу встановити, що, по-перше, впродовж голоцену в долині Дністра 
сформувались перша надзаплавна тераса і заплава. Першу надзаплавну терасу, 
перевищення якої над руслом Дністра сягають 4–6 м, можна розглядати і як високу 
заплаву, яка часто вкривається високими паводками. Тераса акумулятивна, проте, на 
відміну від усіх інших терас Дністра, позбавлена лесового покриву. В розрізі її 
нагромаджень відслонюються відклади алювію руслової фації, збудованої галечниками, а 
зверху вони перекриті алювієм заплавної фації, складеної пісками, супісками і 
суглинками. Загальна потужність алювію сягає 9–10 м і мало змінюється униз за течією 
Дністра. Крім, хіба, Верхньодністерської улоговини, де потужність алювію зростає до 
10–18 м, а в його розрізі з’являються прошарки торфу. Заплава піднімається на 4–5 м над 
руслом Дністра. Вона збудована алювієм руслової фації, у складі переважають піщано-
галечникові товщі, місцями перекриті піщаними або суглинистими відкладами заплавної 
фації.  

По-друге, в передкарпатській частині долини Дністра перебіг флювіальних 
морфолітогенетичних процесів регулювали не тільки кліматичні зміни і неотектонічні 
рухи, а й господарська діяльність людини. Доволі масштабний вплив людини, який 
проявлявся у регулюванні русел рік, спорудженні протиповеневих валів, меліоративних 
каналів тощо, відбувався упродовж ХІХ–ХХ ст. 

Результати новіших геоморфологічних досліджень, проведених у межах 
досліджуваного фрагмента долини річки, палінологічних і радіовуглецевих датувань, 
дали змогу суттєво удосконалити уявлення про морфологію, будову та історію 
формування заплави – першої надзаплавної тераси Дністра. Зокрема, нами встановлено, 
що акумуляція алювію першої надзаплавної тераси, перевищення якої над руслом 
Дністра сягають 5,5–6,5 (7) м, розпочалось у фінальній частині пізнього плейстоцену 
(бьолінгу (?)–алереду) (13 000–11 000 років тому(GI–1)). Імовірно, перша надзаплавна 
тераса розчленована меандруючим руслом Дністра в молодшому дріасі (11 000–
10 000 років тому (GS–1)). Алювіальні відклади, якими виповнені ці крупні 
палеомеандри, досі добре збереглись і часто відслонюються в уступах першої тераси.  

Подальший розвиток системи заплави – першої надзаплавної тераси Дністра 
відбувався в декілька етапів, датованих завершенням бореалу, початком атлантику, 
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кінцем атлантику, суббореалом, початком субатлантику, а також упродовж V–VI, Х–ХІІ і 
ХІV–XVI ст. Виявлені етапи корелюють з циклами зволоження клімату і зростання 
флювіальної активності русел рік (фазами повеней). Унаслідок активізації ерозійно-
акумулятивної діяльності Дністра сформувались два–три голоценові рівні заплави, 
висотою до 4–5 м i 3–4 м.  

Перші сліди діяльності людини у межах вивченого фрагмента долини Дністра 
датують суббореалом і фіксують за наявністю у спорово-пилкових діаграмах профілів 
Майнич (Верхньодністерська улоговина) і Цвітова (Галицько-Букачівська улоговина) 
пилку збіжжя. 

Ключові слова: долина Дністра; заплава; перша надзаплавна тераса; алювій; фази 
повеней; алеред; молодший дріас; голоцен. 
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Abstract. The article describes the main stages of studying of the floodplain and the first 
floodplain terrace of the Dniester river within the Eastern Carpathian Foreland fragment of the 
valley, and evaluates the results of existing studies. It is discovered that during all the stages of 
the research morphological and morphometric parameters of the floodplain and the first 
floodplain terrace of the Dniester river, morphology and facie structures of the alluvial 
accumulations, as well as palynological analyses of biogenic accumulations buried in an 
alluvial series are performed. The results obtained during the palynological analyzes are used to 
date the erosion-accumulation cycles and to reconstruct the physical-geographical conditions of 
the time of the floodplain and the first floodplain formation of the Dniester terrace. The 
radiocarbon dating of biogenic sediments buried in alluvial series is also actively conducted at 
the last stage of the research. 

The array of geological and geomorphological information collected at the first two stages 
of research made it possible to establish that, first, the first floodplain terrace and floodplain 
were formed during the Holocene in the Dniester Valley. The first floodplain terrace (the height 
of which reaches 4–6 m above the Dniester riverbed) can be considered as a high floodplain 
which is often covered by high floods. The terrace is accumulative, but unlike all other terraces 
of the Dniester it is devoid of the loess cover. In the cross-sections of its accumulations the 
deposits of the alluvium of the channel facies builted of pebbles are exposed and covered with 
the alluvium of the floodplain facies composed of sands, sandy loams and loams. The total 
thickness of alluvium reaches 9–10 m and it doesn’t varysignificantly downstream of the 
Dniester. Except the Upper Dniester basin, where the thickness of the alluvium increases to 10–
18 m, and the layers of peat are found. The floodplain is 4–5 m above the Dniester riverbed and 
is built of alluvium of the channel facies, dominated by sand and pebble series. In someplaces 
floodplain is covered with sandy or loamy deposits of floodplain facies. 

Secondly, in the Eastern Carpathian Foreland part of the Dniester valley the course of 
fluvial morpholitogenetic processes was regulated not only by climatic changes and neotectonic 
movements, but also by human economic activity. During the XIX–XX centuries especially 
large-scale human influence was on the Dniester riverbeds by construction of flood ramparts, 
reclamation canals, etc. 

The results of recent geomorphological research conducted within the studied fragment of 
the river valley particularly palynological and radiocarbon dating have significantly improved 
the idea of morphology, structure and history of floodplain formation and the first floodplain 
terrace of the Dniester. The research revealed that the accumulation of alluvium of the first 
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floodplain terrace which is above the Dniester riverbed reaches 5,5–6,5 (7) m and started to 
develop in the late Pleistocene (Bølling–Allerød interstadial) (13 000–11 000 years ago (GI–1)). 
Presumably in the early Dryas (11 000–10 000 years ago (GS–1)), the first floodplain terrace 
was dissected by the meandering channel of the Dniester. The alluvial deposits that fill these 
large paleomeanders are still well preserved and are often exposed in the ledges of the first 
terrace. 

The further development of the floodplain and first floodplain terrace of the Dniester river 
was taking place in several stages such as the end of the boreal, the beginning of the atlantic, the 
end of the atlantic, subboreal, the beginning of the subatlantic, as well as during V–VI, X–XII 
and XIV–XVI centuries. These stages are identified in correlation with the cycles of 
humidification of the climate and the growth of fluvial activity of riverbeds (flood phases). As a 
result of the intensification of erosion-accumulation activity of the Dniester the two – three 
levels of Holocene floodplain were formed up to 4–5 m and 3–4 m high. 

The first traces of human activity within the studied fragment of the Dniester valley were 
dated by subboreal and recorded by the presence of grain pollen in the spore-pollen diagrams of 
Mainych (Upper Dniester Basin) and Tsvitova (Galician-Bukachiv Basin) sections. 

Key words: Dniester valley; floodplain; the first floodplain terrace; alluvium; phases of 
floods; Allerød; early Dryas; Holocene. 

 
Вступ. Під час тривалих і різнопланових досліджень заплави – першої 

надзаплавної тераси Дністра зібрано та узагальнено інформацію про їхні 
морфологічні і морфометричні параметри, будову і фаціальну структуру 
алювіальних нагромаджень, встановлено час розгортання ерозійно-
акумулятивних циклів, ідентифіковано фактори формування заплави – першої 
надзаплавної тераси, тобто розкриті ключові характеристики заплави – першої 
надзаплавної тераси Дністра: вік, генезис і морфологію. У зв’язку з цим може 
скластись уявлення, що, нібито, голоценова історія формування 
передкарпатської частини долини Дністра досконало вивчена.  

Однак під час проведення новіших досліджень виявлено низку невідомих 
раніше рис будови та історії формування заплави – першої надзаплавної тераси 
Дністра. Зокрема, колективом німецьких фахівців-природничників поблизу 
Миколаєва описано сім голоценових терас, що значно більше, ніж 
виокремлювали автори інших схем будови долини річки. Зібрані нами матеріали 
засвідчують, що нагромадження алювіальних відкладів руслової фації першої 
надзаплавної тераси розпочалось у фінальній частині пізнього плейстоцену 
(бьолінгу (?)–алереду (GI–1)). У голоцені ця тераса активно надбудовувалась 
алювієм заплавної фації. Тобто вік першої надзаплавної тераси 
пізньоплейстоценово-голоценовий. 

Окрім того, досі дискусії точаться щодо питання будови заплави i першої 
надзаплавної тераси Дністра в межах Верхньодністерської і Стрийсько-
Жидачівської улоговин. Зокрема, так і не узгоджені уявлення про час 
формування потужних (до 20–25 м) алювіально-флювіогляціальних товщ, якими 
виповнена Верхньодністерська улоговина (Демедюк і Сокуров, 1974; 
Цись, 1962). Автори Д. Афремов, І. Гофштейн, Г. Раскатов заперечували участь 
флювіогляціальних відкладів у цій товщі (Афремов, 1969; Гофштейн, 1958; 
Гофштейн, 1962; Раскатов, 1954). Зазначимо, що В. Палієнко взагалі 
пропонувала розглядати цю товщу як одновікову пачку відкладів, сформованих 
упродовж голоцену (Палиенко, 1965). Також слабко вивченими є долини 
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карпатських і, передусім, подільських приток Дністра. Отже, аналіз голоценової 
історії формування передкарпатської частини долини Дністра ще не завершений. 

Історія досліджень. Дослідженням голоценового етапу формування 
передкарпатської частини долини Дністра притаманна добре виражена 
циклічність. Чітко простежуються три етапи доволі активного вивчення 
флювіальних морфолітогенетичних процесів голоценового віку: перший – до 
Другої світової війни; другий – 60‒70-ті роки минулого століття; третій – 
розпочався на рубежі дев’яностих–двохтисячних років і триває досі.  

Перший і найтриваліший етап характеризується формуванням початкових 
уявлень про морфологію заплави ‒ першої надзаплавної тераси Дністра, збором 
малакологічних та палінологічних даних, які використовували для датування 
ерозійно-акумулятивних циклів. Тогочасні дослідження асоціюються з іменами 
А. Ломницького, С. Рудницького, Г. Тессейре та М. Костинюка 
(Рудницький, 1907; Kostyniuk, 1938; Łomnicki, 1900; Teisseyre, 1935; 
Teisseyre, 1938). Найґрунтовнішими серед них є геоморфологічні дослідження 
Г. Тессейре та палінологічні аналізи М. Костинюка. Зокрема, Г. Тессейре 
голоценові тераси об’єднував у дві групи: 

1) заплавні тераси, які формуються досі, збудовані галечниками і пісками, а 
їхні відносні відмітки не перевищують 2 м; 

2) надзаплавні тераси, перевищення яких коливаються в межах 2–6 м, зрідка 
понад 6 м. Складені вони в нижній частині пісками і галечниками, зверху 
перекриті супісками і пісками. В товщі алювію часто трапляються уламки 
похованих дерев, рослинний детрит. На зволожених ділянках терас розвиваються 
торфи (Teisseyre, 1938). 

На підставі зібраної у відслоненні 3–5-метрової тераси Стривігору поблизу 
с. Бісковичі колекції малакофауни Г. Тессейре дійшов висновку, що клімат часу 
формування тераси не відрізнявся від сучасного, або ледь відрізнявся 
(Teisseyre, 1938). Цю терасу Г. Тессейре співставляв з 4-метровою терасою 
Дністра, описаною Ю. Полянським на подільській ділянці долини, яка 
формувалась у кліматичний оптимум голоцену (атлантик, можливо суббореал). 
Розчленування тераси відбулось упродовж субатлантику. 

На підставі опрацювання органогенних відкладів, розкритих в днищі долини 
Вишні поблизу Рудок, М. Костинюк реконструював історію розвитку 
голоценової рослинності північної частини Передкарпаття (Kostyniuk, 1938). 
Автор окреслив три етапи розвитку рослинності, які повністю корелюють з 
етапами, виявленими та схарактеризованими іншими палінологами для сусідніх 
регіонів Польщі. 

Двом наступним етапам досліджень заплави ‒ першої надзаплавної тераси 
Дністра притаманні такі спільні риси:  
1) проведення активних морфологічних аналізів; 
2) вивчення будови нагромаджень заплави – першої надзаплавної тераси, у тому 

числі фаціальної структури алювію; 
3) палінологічні дослідження розвинених у розрізах алювію заплави – першої 

надзаплавної тераси Дністра біогенних нагромаджень і залучення здобутих 
даних до датування ерозійно-акумулятивних циклів та реконструкції фізико-
географічних умов часу формування заплави – першої надзаплавної тераси 
Дністра. 
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Другий етап. Упродовж 60‒70-х років минулого століття активні геолого-
геоморфологічні дослідження заплави ‒ першої надзаплавної тераси Дністра 
проводили А. Артюшенко, Д. Афремов, І. Гофштейн, М. Демедюк, В. Палієнко 
та інші (Артюшенко і Палиенко, 1968; Афремов, 1969; Афремов, 1970; Воропай, 
Куниця і Левицький, 1975; Гофштейн, 1958; Гофштейн, 1962; Демедюк, 1974; 
Демедюк і Сокуров, 1974; Палиенко, 1965; Палиенко , 1969; Палиенко, 1974; 
Петренко, Третяк і Ковалюх, 1987; Черевко, 1967). Першість у цих дослідженнях 
належить І. Гофштейну (Гофштейн, 1958; Гофштейн, 1962), який сформулював 
положення, що практично в незмінному вигляді використовували згодом інші 
науковці. За його спостереженнями, впродовж голоцену в долині Дністра 
сформувались перша надзаплавна тераса і заплава. Першу надзаплавну терасу 
І. Гофштейн розглядав і як високу заплаву, яку часто вкривають високі паводки. 
Її перевищення над руслом Дністра сягають 4–6 м, а ширина змінюється від 
1,5 км до декількох кілометрів. Тераса акумулятивна, проте на відміну від усіх 
інших терас Дністра, вона позбавлена лесового покриву. Розріз нагромаджень 
тераси в типовому вигляді дво- або тришаровий: на корінному ложі залягають 
нагромадження алювію руслової фації, збудовані галечниками; зверху вони 
перекриті алювієм заплавної фації, складеної пісками, супісками і суглинками. 
Загальна потужність алювію першої тераси сягає 9–10 м і мало змінюється униз 
за течією, крім, хіба, Верхньодністерської улоговини, де потужність алювію 
зростає до 10–18 м, а в його розрізі з’являються прошарки торфу. Формування 
улоговини, на думку І. Гофштейна, розпочалось у плейстоцені, а впродовж 
голоцену вона зазнавала невеликого опускання. Заплава, що піднімається на 0,5–
2 м над руслом Дністра, збудована алювієм, в складі якого переважають піщано-
галечникові товщі, місцями перекриті піщаним або суглинистим ґрунтом.  

Інша знакова дослідниця геоморфології долини Дністра ‒ В. Палієнко ‒ у 
повздовжньому профілі заплави річки виокремила три ділянки, які відрізняються 
своїми морфологічними параметрами і будовою товщі алювіальних 
нагромаджень (Палиенко, 1965). Перша ділянка розташована між 
Старим Самбором і Гординею, друга – між Гординею і гирлом Колодниці, а 
третя – нижче гирла Колодниці (у межах південно-західної окраїни 
Східноєвропейської платформи).  

На першій ділянці заплава Дністра двостороння симетрична висотою 2–3 м і 
шириною до 1–2 км (Палиенко, 1965). У розрізі алювію виокремлено дві фації – 
руслову і заплавну, контакт між якими зафіксовано на 0,7–1,0 м вище меженного 
урізу води в руслі Дністра. Загальна потужність алювію сягає 6–10 м. 

Нижче Гордині (в межах Верхньодністерської улоговини) морфологія і 
будова заплави змінюються. Вона представлена широкою (до 8,9–9,0 км) 
заболоченою рівниною, розчленованою старицями, руслами. Окрім руслової і 
заплавної фацій, вагому роль відіграють також нагромадження старичної фації. 
Щодо дискусії про вік пухких нагромаджень, які виповнюють 
Верхньодністерську улоговину, то ця товща, на думку В. Палієнко, є 
одновіковою, нижню частину якої варто розглядати як руслову фацію алювію, а 
верхню – як заплавну (Палиенко, 1965). Підвищену потужність алювію, 
розташування контакту між русловою і заплавною фаціями під урізом води в 
руслі Дністра, а також дрібнозернистий склад алювію руслової фації дослідниця 
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пояснює зміною напряму тектонічних рухів: новіші опускання в ранньому 
голоцені змінились підняттями на сучасному етапі розвитку улоговини. 

Нижче гирла Колодниці заплава звужується, її ширина змінюється з 0,5 до 
2,5–3,0 км, а перевищення над руслом Дністра сягають 4,0–4,5 м 
(Палиенко, 1965). У розрізі нагромаджень заплави відслонюються відклади 
руслової, заплавної і старичної фацій. Загальна потужність алювію сягає 14–15 м. 
Контакт між русловою і заплавною фаціями зафіксовано на висоті 0,5–0,7 м над 
урізом води. 

Досліджуючи заплаву Дністра, В. Палієнко також з’ясувала, що розподіл 
фацій алювію, його потужності і морфологічні параметри заплави 
підпорядковані сучасному структурному плану Передкарпатського прогину, 
передусім неотектонічній активності окремих ділянок території, яку перетинає 
річка, зокрема в районі перетину локальних структур (Палиенко, 1969). Окрім 
структурного плану території Передкарпаття, важливу роль у формуванні 
особливостей будови алювію і морфології низьких терас також відіграє 
гідрологічний фактор (Палиенко, 1969).  

Узагальнюючи здобуті відомості про типи алювію, його риси будови і 
сумарний вплив на них гідрологічного фактора, диференційованого характеру 
голоценових рухів земної кори, у повздовжньому профілі Дністра (в напрямі від 
витоків до устя) В. Палієнко виокремила три ділянки, які послідовно змінюють 
одна одну: гірську – від витоків до Старого Самбора; передгірсько-рівнинну – від 
Старого Самбора до Розвадова; рівнинну – нижче Розвадова (Палиенко, 1974). 

Потужність передгірсько-рівнинного типу алювію сягає 10–14 м. 
Характерною рисою цього типу алювію є, по-перше, неповнота його фаціального 
профілю, передусім групи заплавних відкладів (Палиенко, 1974). По-друге, йому 
притаманна незначна потужність нагромаджень заплавної фації, крім 
Верхньодністерської улоговини, яка на початку голоцену зазнала опускань. 
Завдяки цьому нагромадилась значна товща заплавного алювію, яка навіть 
перевищує потужність товщі алювію руслової фації.  

Рівнинний тип відкладів характеризується повним розвитком усіх фаціальних 
груп алювію майже на всій довжині рівної частини долини Дністра, крім її 
каньйонної частини, де з групи заплавних фацій розвинена, передусім, 
прирічкова (Палиенко, 1974). Потужність рівнинного типу нагромаджень між 
Розвадовом і Нижнім досягає 15–25 м. 

За спостереженнями Д. Афремова, окрім кліматичних флуктуацій та 
структурного плану території, важливу роль у формуванні особливостей 
морфометрії низьких терас Дністра також відігравав антропогенний фактор 
(Афремов, 1969). Учений встановив, що перевищення високої заплави Дністра 
поступово зростають від 3–4 м між Карпатами і Самбором до 5–7 м між 
Самбором і Гординею. Нижче Гордині і до р. Колодниця її висота в минулому 
зменшувалась і для прируслової заплави досягала 2,5–3,3 м. Однак упродовж 
1900–1914 років проводили регулювання русла Дністра, спрямлення меандрів, 
що скоротило первинну довжину русла майже вдвічі. Внаслідок цього, вважає 
учений, відбулось поглиблення русла на 2–3 м і висота заплави зросла. 

Висновки Д. Афремова щодо морфології, будови заплави ‒ першої 
надзаплавної тераси Дністра практично ідентичні результатам, здобутим 
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І. Гофштейном. Зокрема, Д. Афремов також розглядає першу надзаплавну терасу 
як зародковий рівень, близький до заплави (Афремов, 1969).  

Під час вивчення заплави ‒ першої надзаплавної тераси Дністра М. Демедюк 
сконцентрував свою увагу, передусім, на аналізі літологічних особливостей 
голоценових алювіальних галечників (Демедюк, 1974). Учений встановив, що 
галечники, які репрезентують нагромадження руслової фації, збудовані 
конгломератами, гравелітами, пісковиками, алевролітами, кварцом, 
кременистими і карбонатними породами (Демедюк, 1974). Головним 
компонентом є різнозернисті карпатські пісковики. Спостерігається загальне 
покращення обкатаності матеріалу в міру віддалення від гір, яке відбувається, 
передусім, за рахунок збільшення кількості добре- і середньообкатаного 
матеріалу і зменшення погано обкатаного (Демедюк, 1974). Зміни 
гранулометричного складу галечників мають складний розподіл. Зокрема, на 
ділянці між Карпатами і Самбором спостерігається зменшення крупності 
матеріалу (Демедюк, 1974). У межах Верхньодністерської улоговини прируслові 
відмілини часто збудовані піском. Нижче за течією Дністра в розподіл крупності 
матеріалу корективи вносять карпатські притоки, які постачають у русло Дністра 
помітно грубший матеріал, аніж він транспортує. Отож нижче гирла карпатських 
приток Дністра спостерігається зростання вмісту грубих галечників. 

Важливим складовим елементом тогочасних досліджень заплави ‒ першої 
надзаплавної тераси Дністра є палінологічні аналізи органогенних відкладів, 
виявлених у розрізах їхніх нагромаджень (Артюшенко і Палиенко, 1968; 
Афремов, 1970; Черевко, 1967). Проведений М. Черевко палінологічний аналіз 
органогенних відкладів, розкритих свердловинами у прибортових частинах 
Верхньодністерської улоговини, засвідчив, що їхній пилковий спектр майже 
цілковито подібний до пилкової діаграми М. Костинюка (Черевко, 1967). 
Зокрема, ранній голоцен характеризується суворим континентальним кліматом, 
який сприяв поширенню лісу, з переважанням у його складі сосни і берези, а з 
часом з’явились ялина та вільха. Середній голоцен характеризується 
розповсюдженням ялиново-широколистяних лісів. У пізньому голоцені 
основною лісоутворювальною породою вважають ялицю та бук. На завершенні 
голоцену спостерігається зменшення кількості пилку ялини та ялиці, а також 
збільшення відсотка вмісту пилку сосни, берези. Окрім того, в спорово-пилкових 
спектрах діаграм спостерігається зростання загальної кількості трав’янистого 
пилку, зокрема злакових та різнотрав’я. Такі зміни відсоткового співвідношення 
між окремими породами М. Черевко пояснює господарською діяльністю людини, 
зокрема зменшенням залісненості території.  

Автори О. Артюшенко, Д. Афремов на підставі палінологічних аналізів 
розрізів алювію, закладених у межах Верхньодністерської улоговини, дійшли 
висновку, що біогенні нагромадження у розрізах алювію акумулювались 
упродовж усього голоцену (Артюшенко і Палиенко, 1968; Афремов, 1970). 
Водночас значна частина заплавного алювію, який місцями зберігся в тиловій 
частині заплави, нагромадилась у ранньому і середньому голоцені.  

На основі аналізу похованих голоценових ґрунтів, розкритих у розрізах 
нагромаджень заплави, Л. Воропай, М. Куниця і В. Левицький реконструювали 
фізико-географічні умови часу її формування (Воропай та ін., 1975). Здобуті 
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ними результати засвідчили, що розташована у межах Верхньодністерської 
улоговини заплава Дністра пережила низку етапів розвитку:  

1) заболочена заплава з ослабленим алювіальним процесом і 
різнотравно-злаковими лучними ландшафтами; 
2) суха заплава з активним алювіальним процесом і ландшафтами 
чагарниково-суходільних лугів; 
3) сучасна висока заплава з активним осадонагромадженням і 
ландшафтами пасовищно-дегресійних лугів. 

Чергування в розрізах нагромаджень заплави алювіальних горизонтів і 
похованих ґрунтів засвідчує, на думку авторів дослідження, неодноразові різкі 
зміни режимів розвитку заплави в голоцені. Зміна потужності, літології і 
генезису алювіальних товщ відображає істотні зміни коливальних рухів, фізико-
географічних умов та інтенсивності руслових процесів під час різних 
субаквальних фаз.  

Третій етап досліджень голоценової історії формування передкарпатської 
частини долини Дністра, який розпочався на рубежі дев’яностих–двохтисячних 
років, найперше асоціюється з дослідженнями двох колективів науковців: 
німецького і польсько-українського. 

Німецький колектив фахівців-природничників у долині Дністра поблизу 
Миколаєва виокремив сім голоценових терас (Huhmann et al., 2004). Найстарша з 
них датована пребореалом. В історії формування долини Дністра науковці 
виокремили декілька переломних подій. Перша з них проявилась у пізньому 
льодовиковому періоді, ще до формування голоценових терас, і 
характеризувалась трансформацією русла річки з багаторукавного на меандровий 
(Huhmann et al., 2004).  

Друга подія припадає на залізний вік і на період великого переселення 
народів. Вона характеризується змінами русла з меандрового на багаторукавне 
(Huhmann et al., 2004). Причина цих змін криється не тільки в кліматичних 
змінах, а також пов’язана зі зростанням впливу людини, передусім активним в 
останні 170 років, коли розпочали роботи з регулювання русла Дністра. 

Третя подія – прогнозована – розпочнеться, за розрахунками науковців, у 
недалекому майбутньому. Вона проявлятиметься у втручанні людини в 
гідрологічний режим Дністра, передусім під час гідротехнічного будівництва, що 
зумовить закріплення русла Дністра, посилення глибинної ерозії та поступове 
звільнення заплави від повеней (Huhmann et al., 2004). 

Підсумовуючи результати досліджень, німецькі учені наголошували на тому, 
що в долині Дністра процеси терасоформування регулюються загальними 
кліматичними коливаннями, проте щораз більшого значення набуває втручання 
людини. Обидва чинники більшою або меншою мірою можуть активно впливати 
на початок і тривалість змін річкового та долинного режиму. Взаємно 
посилюючись або послаблюючись, комплекси чинників флювіальної системи 
(стік, похил та ін.), території (геологічна будова, морфологія долини та ін.) та 
умови зовнішнього середовища (клімат, рослинність, людина та ін.) несуть 
відповідальність за форму і масштаби динамічних змін ріки. 

Значно триваліші і масштабніші дослідження заплави ‒ першої надзаплавної 
тераси Дністра, його карпатських приток виконав польсько-український колектив 
науковців (Калинович, 2000; Калинович і Хармата, 2001; Калинович і 
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Яцишин, 2001; Чумак, 2013; Чумак, 2015; Яцишин, 2001; Яцишин, 2002; Яцишин 
та ін., 2010; Яцишин та ін., 2011; Budek et al., 2000; Budek, Starkel & 
Jacyšyn, 2006; Gębica et al., 2007; Gębica et al., 2008; Gębica et al., 2011; Gębica 
et al., 2013; Gębica et al., 2013; Gębica & Jacyszyn, 2014; Gębica et al., 2016; 
Harmata et al., 2006; Harmata et al., 2006; Harmata, Madeja & Kołaczek, 2013; 
Harmata, Madeja & Kołaczek, 2013; Jacyšyn et al., 2006; Kalinovyč, Budek & 
Starkel, 2006; Starkel et al., 2009). З 1998 р і досі їхніми дослідженнями охоплені 
частини долин Дністра і його карпатських приток, які відображені на рис. 1. 

Матеріали і методи досліджень. Під час польових досліджень нами 
опрацьовано понад сорок розрізів алювіальних нагромаджень заплави ‒ першої 
надзаплавної тераси Дністра, його карпатських приток, а також пробурено понад 
сорок свердловин. З описаних відслонень та кернів свердловин відібрано зразки 
на визначення гранулометричного складу алювію, моноліти для аналізу 
мікроморфології викопних ґрунтів, зразки біогенних відкладів на палінологічні 
аналізи, а також фрагменти похованих в алювіальних товщах дерев на 
радіовуглецеві датування.  

Визначення гранулометричного складу алювію лазерним і ситовим методами 
виконано М. Бонєцьким у Ґрунтовій лабораторії інституту географії і 
просторової економіки Яґеллонського університету в Кракові, А. Будек з Відділу 
досліджень геосередовища Польської академії наук у Кракові. 

Мікроморфологічні аналізи шліфів викопних ґрунтів проведені А. Будек у 
Відділі досліджень геосередовища Польської академії наук у Кракові. 

 
Рис. 1. Досліджені фрагменти заплави‒першої надзаплавної тераси Дністра, його 

карпатських приток: 
1 – в долині Стривігору (розрізи Муроване II, Засадки І і ІІ, Чаплі, Гуманець І і ІІ, 
Язи І–ІІІ, Заріччя-село, Заріччя-кар’єр та керни 16 свердловин); 2 – в долині 
Дністра (розрізи Созань, Торгановичі, Бережниця, Хатки, Самбір І і ІІ, 
Кружики ІІ і ІV, Гординя І і ІІ); 3 – в долині Дністра (розріз Майнич I–VI); 4 – в 
долині Бистриці-Підбузької (розріз Озерне І–ІІІ (Лука)); 5 – в долині Дністра–
Стрию (розрізи Надітичі I і II, Київець, Черниця, Жидачів-Місто I і II, Жидачів-
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Дачі I–IV та керни 12 свердловин); 6 – в долині Дністра (розрізи Козарі І–V, 
Цвітова, Лука та керни 11 свердловин) 

Fig. 1. Study area of the floodplain and of the first floodplain terrace  
of the Dniester, with its Carpathian tributaries: 

1 – in the Strivigor valley (Murovane II, Zasadky I and II, Chapli, Humanets I and II, 
Yazy I–III, Zarichchia village, Zarichchia-quarry sections and drill core of 
16 boreholes); 2 – in the valley of the Dniester (Sozan, Torganovichi, Berezhnytsia, 
Khatky, Sambir I and II, Kruzhyky II and IV, Gordynia I and II sections); 3 – in the 
Dniester valley (Mainich I–VI sections); 4 – in the valley of Bystritsa-Pidbuzka 
(Ozerne I–III (Luka) sections); 5 – in the Dniester-Stryi valley (Naditichi I and II, 
Kyivets, Chernytsia, Zhydachiv-city I and II, Zhydachiv-summerhouse I–IV sections 
and drill core of 12 boreholes); 6 – in the Dniester valley (Kozari I–V, Tsvitova, Luka 
sections and drill core of 11 boreholes) 

 
Палінологічні аналізи виконані Н. Калинович з біологічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Н. Чумак з 
географічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, К. Щепанком, К. Харматою і Я. Мадея з Відділу ботаніки 
Яґеллонського університету в Кракові, П. Колачеком з Відділу географічних і 
геологічних наук Університету імені Адама Міцкевича в Познані. 

Радіовуглецеві датування виконані М. Ковалюхом з Київської 
радіовуглецевої лабораторії, М. Кромпцем з Гірничо-металургійної академії у 
Кракові і А. Паздур з Радіовуглецевої лабораторії Інституту фізики Шльонського 
технічного університету в Ґлівіцах. 

На підставі зібраної під час опрацювання відслонень та аналізу кернів 
свердловин інформації про будову та вік алювіальних нагромаджень заплави ‒ 
першої надзаплавної тераси Дністра, його карпатських приток побудовано серію 
поперечних геолого-геоморфологічних профілів. 

Результати. Результати виконаних геоморфологічних досліджень, 
палінологічних і радіовуглецевих датувань дали змогу в межах досліджуваного 
фрагмента долини Дністра ідентифікувати алювіальні нагромадження однієї 
пізньоплейстоценово-голоценової першої надзаплавної тераси, двох – трьох 
голоценових рівнів заплави, а також різновікові лінзи старичного алювію, 
вкладені в алювіальні товщі заплави, першої надзаплавної тераси Дністра, 
Стривігору, Стрию і деяких інших рік. Нагромадження алювію першої 
надзаплавної тераси Дністра, його карпатських приток розпочалось у фінальній 
частині пізнього плейстоцену (бьолінгу (?)–алереду, GI–1) (Budek et al., 2006; 
Gębica i in., 2008; Gębica i in., 2011; Gębica i in., 2013; Gębica et al., 2013; Gębica 
i in., 2014; Gębica et al. 2016; Harmata et al., 2006; Starkel et al., 2009). Тогочасний 
алювій виповнює поховані під кількаметровою товщею алювію голоценового 
віку палеорусла, які розкриті в долинах Стривігору (розрізи Заріччя-Село, 
Заріччя-Кар’єр), Дністра (розріз Надітичі), Стрию (розріз Жидачів-Місто).  

У молодшому дріасі перша надзаплавна тераса Дністра, його карпатських 
приток була розчленована руслами рік з притаманними їм великими меандрами, 
які досі збереглись у маргінальних частинах днищ річкових долин. Алювіальні 
відклади, якими виповнені ці крупні палеомеандри, розкриті в долині Бистриці-
Підбузької (розріз Oзерне), Дністра (розрізи Букачівці, Лука i Козарі).  
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Волога фаза бореалу (8500–7800 років тому) зафіксована в розрізі алювію 10-
метрової першої надзаплавної тераси Дністра Торгановичі (район Старого 
Самбора), а також у Верхньодністерській улоговині (розріз Майнич), де один з 
палеомеандрів Дністра відшнурований від русла річки близько 7600 років тому 
(Harmata et al., 2006; Jacyšyn et al., 2006). Лінза алювію, датована 8600–
7700 років тому, виявлена і в межах Галицько-Букачівської улоговини – околиці 
Букачівців (Huhmann et al., 2004).  

Зволоження клімату і часті повені наприкінці атлантику (5900–
5400 років тому) спричинили врізання русла Дністра вглиб у межах Галицько-
Букачівської улоговини (розрізи Цвітова, Лука і Козарі), а також міграцію русла 
річки по літералі й акумуляцію пісків близько 5400 років тому, які перекрили 
біогенні відклади у стариці, розвиненій поблизу с. Майнич (Верхньодністерська 
улоговина) (Harmata et al., 2006; Harmata et al., 2013; Harmata et al., 2013). 
Упродовж атлантику також нагромаджувались алювіальні відклади, якими 
виповнені палеоврізи в долині р. Стривігор (розріз Заріччя-Кар’єр, палеовріз 
р. Ясениці), та алювіальні нагромадження Дністра в розрізах Черниця, Жидачів-
Місто (Стрийсько-Жидачівська улоговина) (Starkel et al., 2009, Gębica 
et al., 2013). 

Час між 4400–3800 роками тому (суббореал) був вологим, що засвідчують 
підвищення рівня вод у торфовищах (старицях), розкритих у розрізах Майнич 
(Верхньодністерська улоговина) і Цвітова (Галицько-Букачівська улоговина) 
(Harmata et al., 2006; Harmata et al., 2013). Проте в інших розрізах алювію терас 
Дністра тогочасні фази повеней чітко не зафіксовано. Алювій суббореального 
віку, який нагромаджувався в інтервалі 3500–3000 років тому, ми також 
розкрили в розрізах Заріччя-Кар’єр, Чаплі, Язи (усі розташовані в долині 
Стривігору), Жидачів-Місто (Стрийсько-Жидачівська улоговина) і Лука, Козарі 
(Галицько-Букачівська улоговина) (Gębica i in., 2008; Gębica i in., 2014; Gębica 
et al, 2016; Starkel et al., 2009; Harmata et al, 2013). Цьому етапу формування 
долини Дністра притаманні активні міграції русла Дністра і посилення 
акумуляції алювію заплавної фації. Окрім того, наявність у спорово-пилкових 
діаграмах профілів Майнич (Верхньодністерська улоговина) і Цвітова (Галицько-
Букачівська улоговина) пилку збіжжя засвідчує, що люди вже могли активно 
освоювати тераси, розвинені в днищі долини Дністра. Це означає, що вже в 
суббореалі в долині Дністра могла сформуватись тераса, яку за особливостями 
перебігу в її межах флювіальних морфолітогенетичних процесів можна 
ідентифікувати як першу надзаплавну. 

Наступний етап активізації ерозійно-акумулятивних процесів припав на 
початок субатлантику (між 2300–2100 роками тому). Алювій субатлантичного 
віку розкритий у розрізах Засадки, Заріччя (долина Стривігору), Созань і 
Бережниця (долина Дністра), Надітичі, Київець, Жидачів-Дачі (Стрийсько-
Жидачівська улоговина) і Лука, Козарі (Галицько-Букачівська улоговина) (Gębica 
i in., 2007; Gębica i in., 2008; Gębica i in., 2011; Gębica et al., 2013; Gębica 
i in., 2013; Gębica i in., 2014; Gębica et al., 2016; Harmata et al., 2013). Фаза 
активної акумуляції стовбурів дерев, виявлених у перелічених розрізах, тривала 
між 2100–1700 роками тому і, очевидно, пов’язана з інтервенцією людини в 
долину Дністра в римський час. 
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Етап V–VI ст. збігається з початком вологої фази клімату (1400–
1230 років тому), а також відчутним антропогенним впливом (міграції людей) 
(Gębica i in., 2008; Gębica i in., 2011; Gębica et al., 2013; Gębica i in., 2013; Gębica 
i in., 2014;Gębica et al., 2016; Harmata et al., 2013; Harmata et al., 2013). Тогочасні 
алювіальні нагромадження розкриті в долині Стривігору і Стрийсько-
Жидачівській улоговині (розріз Жидачів-Дачі). 

Фази повеней Х–ХІІ і ХІV–XVI ст. фіксують зростання діяльності людини 
(Budek i in., 2000; Gębica i in., 2007; Gębica i in., 2013; Gębica et al., 2013; Gębica 
i in., 2014; Gębica et al., 2016; Jacyšyn et al., 2006). Водночас повені першої 
половини ХІ ст. синхронізуються з фазою зволоження клімату (960–
900 років тому), яка передувала середньовічному потеплінню клімату. 
Нагромаджений упродовж X–XII ст. алювій розкритий у розрізах Кружики 1 
(Верхньодністерська улоговина) і Жидачів-Дачі (Стрийсько-Жидачівська 
улоговина). Активне освоєння людиною передкарпатського басейну Дністра 
впродовж ХІV–XVI ст. відобразилось у посиленні акумуляції алювію і 
захороненні в його товщі дерев, нині розкритих у долині Стрию (околиці 
м. Жидачів, датовано у проміжку між 490±35 і 290±30 років тому), а також у 
долині Дністра в розрізі Кружики (датовано 400±35 років тому). 

Зростання частоти повеней упродовж ХІ–XVI ст., окрім антропогенного 
чинника, також мають і природний компонент, адже збігаються з похолоданням і 
зволоженням клімату на початку малої льодовикової епохи (550–390 років тому). 

Упродовж ХІХ–ХХ ст. простежено масштабний безпосередній вплив людини 
на гідрологічний режим Дністра. Зокрема, відбулося регулювання русла річки, 
спорудження протиповеневих валів, меліоративних каналів тощо. 

Проведеними дослідженнями також підтверджено, що на зміни морфології 
заплави – першої надзаплавної тераси Дністра, будови їхніх алювіальних 
нагромаджень, окрім кліматичних змін і діяльності людини, впливали 
неотектонічні рухи (Gębica et al., 2016). На це вказує факт розташування ложа 
алювіальних нагромаджень заплав, перших надзаплавних терас Дністра, 
Стривігору і Бистриці-Підбузької, розвинених на прилеглих до Карпат ділянках 
їхніх долин вище меженного урізу води в руслах рік.  

Сумарний ефект кліматичних змін, діяльності людини, неотектонічних рухів 
також проявляється в змінах у поздовжньому профілі долини Дністра ширини 
поясу заплави – першої надзаплавної тераси, кількості розвинених рівнів 
заплави, будові і віку їхніх алювіальних нагромаджень, змінах ухилу русла річки 
і поверхні заплави – першої надзаплавної тераси (рис. 2). 

На ділянках долин Дністра, Стривігору, Бистриці-Підбузької, розвинених між 
уступом Карпат і Верхньодністерською улоговиною, ширина поясу їхніх заплав 
– перших надзаплавних терас коливається в межах 0,5–1,5 км, а ухил поверхонь 
сягає 1‒2 ‰. З просуванням униз за течіями Дністра, Стривігору, Бистриці-
Підбузької і віддаленням від Карпат підошви алювіальних нагромаджень їхніх 
заплав – перших надзаплавних терас поступово занурюються під меженні урізи 
води у руслах цих річок. Ерозійно-акумулятивні процеси у цих частинах долин 
найактивніше розгортались упродовж таких інтервалів: 3500–3000 та 2200–
1700 років тому, а також V–VII i XIV–XVII ст. (Budek i in., 2000; Budek 
et al., 2006; Gębica i in., 2007; Gębica i in., 2008; Gębica i in., 2011; Gębica 
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et al., 2013; Gębica i in., 2013; Gębica i in., 2014; Gębica et al., 2016; Starkel 
et al., 2009). 

У межах Верхньодністерської і Стрийсько-Жидачівської улоговин пояс 
заплав – перших надзаплавних терас Дністра і Стрию помітно розширюється, 
місцями до 4–8 км, а ухил їхніх поверхонь зменшується до 1 ‰. Відносні 
перевищення заплав, перших надзаплавних терас зростають унаслідок активізації 
глибинної ерозії, зокрема, у пізньому плейстоцені, а також надбудов заплав – 
перших надзаплавних терас Дністра і Стрию алювієм заплавної фації, 
найактивніших упродовж раннього голоцену. Окрім того, розріз нагромаджень 
першої надзаплавної тераси Дністра, розвиненої у межах Верхньодністерської 
улоговини, активно нарощували біогенні відклади (торф), передусім упродовж 
ео- та мезоголоцену.  

У Стрийсько-Жидачівській улоговині розвиток поясу заплав – перших 
надзаплавних терас Дністра і Стрию насамперед пов’язаний з активними 
міграціями русел рік по літералі. У розрізах їхніх нагромаджень розкрито 
складнопобудовану товщу алювію, акумульовану у шість етапів: в пізньому 
плейстоцені (бьолінгу (?)–алереді (12000–11000 років тому)), на завершенні 
атлантику (6000–5400 років тому), суббореалі (3500–2800), упродовж римського 
часу (2100–1700 років тому), в ранньому середньовіччі (V–VII i X–XII ст.) та 
впродовж малої льодовикової епохи (XIV–XVI ст.). 
У межах Журавненського прориву ширина поясу пізньогляціал-голоценових 
терас Дністра звужується до 1,5–2,0 км, а місцями навіть до 1,0 км. У розрізах 
їхніх нагромаджень простежується омолодження алювію, пов’язане з 
домінуванням процесів активної переробки старших товщ алювію. 

У Галицько-Букачівській улоговині розвиток поясу пізньогляціал-
голоценових терас пов’язаний з активними міграціями русла Дністра по літералі. 
У смузі поширення його першої надзаплавної тераси – заплави алювій датовано 
молодшим дріасом (11000–10300 років тому), початком атлантику (8700–7800), 
завершенням атлантику – початком суббореалу (6000–5400 років тому), 
римським часом, раннім середньовіччям, малою льодовиковою епохою й 
останніми 150 роками.  

Обговорення і висновки. На підставі змін морфологічних параметрів і 
будови товщі алювіальних нагромаджень у поздовжньому профілі першої 
надзаплавної тераси ‒ заплави Дністра можна виокремити три ділянки. Виявлені 
зміни морфологічних параметрів заплави, розподілу фацій алювію, його 
потужностей підпорядковані сучасному структурному плану Передкарпатського 
прогину, передусім неотектонічній активності окремих ділянок території, яку 
перетинає річка, зокрема в районі перетину локальних структур. Окрім 
структурного плану території Передкарпаття, важливу роль у формуванні 
особливостей будови алювію і морфології низьких терас відіграють 
гідрологічний та антропогенний фактори. 

Розріз нагромаджень першої надзаплавної тераси в типовому вигляді дво- або 
тришаровий: на корінному ложі залягають нагромадження алювію руслової 
фації, які збудовані галечниками; зверху вони перекриті алювієм заплавної 
фацій, складеної пісками, супісками і суглинками.  



 
 
 
 

 

 
 

Рис. 2. Зміни будови пізньоплейстоцен-голоценової першої надзаплавної тераси i голоценової заплави Дністра в 
поздовжньому профілі його долини (Gębica et al., 2016): 1 – гравійно-гальково-валунний матеріал; 2 – піски; 3 – супіски; 4 – 

суглинки; 5 – глини; 6 – поховані дерева; 7 – ложе алювію (корінні породи) 
Fig. 2. Changes in the structure of the Late Pleistocene-Holocene first floodplain terrace and the Holocene floodplain of the Dniester 

river in the longitudinal profile of its valley (Gębica et al., 2016): 1 – gravel-pebble-boulder material; 2 – sand; 3 – sandy loam;  
4 – loam; 5 – clay; 6 – buried trees;(fossil trees); 7 – bed of alluvium (bedrocks)
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У розрізі заплави відслонюється руслова фація алювію, в складі якого 

переважають піщано-галечникові товщі, місцями перекриті піщаними або 
суглинистими нагромадженнями заплавної фації. 

Галечники складені конгломератами, гравелітами, пісковиками, 
алевролітами, кременистими і карбонатними породами. Часто трапляється кварц. 
Головним компонентом є різнозернисті карпатські пісковики. Спостерігається 
загальне покращення обкатаності матеріалу в міру віддалення від гір, яке 
відбувається, здебільшого, за рахунок збільшення кількості добре- і 
середньообкатаного матеріалу і зменшення погано обкатаного. 

Зміни гранулометричного складу галечників мають складний розподіл. У 
розподіл крупності матеріалу корективи вносять карпатські притоки Дністра, які 
постачають в русло річки помітно грубший матеріал, аніж транспортує власне 
Дністер. Отож нижче гирла карпатських приток Дністра спостерігається 
зростання вмісту грубих галечників. 

Отримані з розрізів алювіальних нагромаджень першої надзаплавної тераси, 
заплави Дністра палінологічні дані, результати радіовуглецевих датувань дали 
змогу ідентифікувати алювіальні нагромадження однієї пізноплейстоцен-
голоценової першої надзаплавної тераси, двох – трьох голоценових рівнів 
заплави та лінзи алювію, якими виповнені поширені в межах заплави – першої 
надзаплавної тераси різновікові палеомеандри. Окрім товщ алювію, 
продатованих алередом (12000–11000 років тому), молодшим дріасом (11000–
10300), кінцем бореалу – початком атлантику (8700–7800), завершенням 
атлантику (6000–5400), суббореалу (4200–2800), початком субатлантику (між 
2300–1700 роками тому), середнім субатлантиком (між 1880–1470 роками тому) і 
V–VІІ ст., у смузі поширення заплави – першої надзаплавної тераси також 
виявлено лінзи, вкладки старичного алювію, датованого Х–ХІІ, XIV–XVI ст. і 
останніми 150–200 роками.  

Подяки. Дослідження фінансоване Національним фондом досліджень 
України і є частиною проекту “Розвиток палеокріогенних процесів у 
плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, 
ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти” (реєстраційний 
номер 2020.02/0165). 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Артюшенко А. О геологическом строении и возрасте пойменных отложений 

бассейна верхнего Днестра в Предкарпатье / Артюшенко А., Палиенко В. // 
Геол. журнал. – Киев. – 1968. – Т. 28. – Вып. 6.– С. 65–71. 

Афремов Д. Антропогенные влияния на формирование продольного профиля 
р. Днестр / Афремов Д. // Изв. АН СССР. Сер. географ. № 3. – Москва, 1969. – 
С. 39–43. 

Афремов Д. Возраст пойменного аллювия Днестра по данным 
палинологического анализа / Афремов Д. // Вест. Москов. ун-та. География. – 
Москва. – 1970. – № 3. – С. 102–105. 

Воропай Л. Поховані голоценові грунти заплав середнього Придністров’я та їх 
палеогеографічне значення / Воропай Л., Куниця М., Левицький В. // Фіз. 
географія та геоморфологія. – Київ. – 1975. – Вип. 14. – С. 103–112. 



 
 
 
 

А.Яцишин, П. Гембіца Вивченість голоценового етапу… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 118–139               133 

 
Гофштейн И. К истории долины верхнего Днестра / Гофштейн И. // 

Докл. АН СССР. – Москва. – 1958. – Т. 120. – № 1. – С. 159–161. 
Гофштейн І. Неотектоніка і морфогенез Верхнього Придністров’я / Гофштейн І. 

– Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 131 с. 
Демедюк Н. Литологические особенности голоценовых аллювиальных 

галечников Предкарпатья / Демедюк Н. // Материалы по четвертичному 
периоду Украины. К IX Конгрессу INQUA. – Киев, 1974. – С. 228–246. 

Демедюк Н. Аномально-высокие мощности аллювия в предгорной части долины 
Днестра и использование их при поисках солей / Демедюк Н., Сокуров С. // 
Материалы по четвертичному периоду Украины. К IX Конгрессу INQUA. – 
Киев, 1974. – С. 259–265. 

Калинович Н. Палінологічне дослідження розвитку рослинного покриву 
Верхньодністровської рівнини в голоцені / Калинович Н. // Науковий вісник 
Українського держ. лісотехніч. ун-ту. – Львів. – 2000. – Вип. 10.3. – С. 69–74. 

Калинович Н. Реконструкція історії рослинності Верхньодністровської рівнини в 
голоцені на основі палінологічного аналізу торфових відкладів / 
Калинович Н., Хармата К. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біолог. – Львів. – 2001. 
– Вип. 27. – С. 78–88. 

Калинович Н. Антропогенні зміни рослинності Північно-західного 
Передкарпаття в голоцені // Калинович Н., Яцишин А. // Науковий вісник 
УжНУ. Сер. Біологія. – Ужгород. – 2001. – Вип. 10. – С. 45–48. 

Палиенко В. Влияние новейших движений земной коры на строение голоценовой 
террасы Верхнего Днестра / Палиенко В. // Материалы по четвертичному 
периоду Украины. К VII Конгрессу INQUA. – Киев, 1965. – С. 262–269. 

Палиенко В. О некоторых особенностях геологического строения пойменных 
террас Предкарпатья, обусловленных неотектоническими движениями / 
Палиенко В. // Материалы по четвертичному периоду Украины. К 
VIII Конгрессу INQUA. – Киев, 1969. – С. 198–209. 

Палиенко В. О типах голоценового аллювия долины Днестра / Палиенко В. // 
Материалы по четвертичному периоду Украины. К IX Конгрессу INQUA. – 
Киев, 1974. – С. 247–258. 

Петренко Л. Геохронология формирования аллювиальных отложений р. Днестр в 
позднем голоцене // Петренко Л., Третяк П., Ковалюх Н. // Стратиграфия и 
корреляция морских и континентальных отложений Украины. – Киев, 1987. – 
С. 78–84. 

Раскатов Г. К вопросу о древнечетвертичных оледенениях западных областей 
Украины / Раскатов Г. // Труды геологич. факультета Воронежск. гос. ун-та. – 
Воронеж. – 1954. – Т. 31. – С. 107–111. 

Рудницький С. Знадоби до морфології підкарпатського сточища Дністра / 
Рудницький С. // Зб. матем.-природописн. лікар. секції НТШ. – 1907. – Т. 11. – 
С. 1–80. 

Цись П. Геоморфологія УРСР / Цись П. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. – 
223 с. 

Черевко М. Матеріали до історії рослинності Прикарпаття в післяльодовиковий 
період / Черевко М. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біолог. – Львів. – 1967. – 
Вип. 3. – С. 102–111. 



 
 
 
 

А.Яцишин, П. Гембіца Вивченість голоценового етапу… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 118–139               134 

 
Чумак Н. Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за 

палінологічними даними) : автореф. дис. канд. географ. наук : 11.00.04. – 
геоморфологія і палеогеографія. – Київ, 2013. – 18 с. 

Чумак Н. Реконструкція рослинного покриву Пригорганського Передкарпаття у 
пізньольодовиків’ї (за палінологічними даними торфовища Підлужжя) / 
Чумак Н. // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. Вип. 49. – Львів, 2015. – С. 333–
340. 

Яцишин А. Геоморфологічна будова долини Дністра у межах Передкарпаття : 
автореф. дис. канд. географ. наук : 11.00.04 – геоморфологія і палеогеографія. 
– Львів, 2001. – 18 с. 

Яцишин А. Нові дані про будову Верхньодністровської улоговини / Яцишин А. // 
Регіональні екологічні проблеми : зб.  наук. праць Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 251–252. 

Яцишин А. Антропогенові відклади північної частини Верхньодністерської 
улоговини / Яцишин А., Богуцький А., Дмитрук Р., Плотніков А. // 
Фіз. географія та геоморфологія. – Київ, 2010. – С. 177–188. 

Яцишин А. Етапи морфогенезу північно-західної частини долини Дністра / 
Яцишин А., Богуцький А., Голуб Б., Ланчонт М., Томенюк О. // Гляціал і 
перигляціал Українського Передкарпаття : зб. наук. праць (до ХVІІ 
українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів, 2011. 
– С. 26–61. 

Budek A. Aluwia holoceńskie i ich relacja do faz osadniczych na Wysoczyźnie 
Samborskiej i w Kotlinie Górnego Dniestru / Budek A., Jacyszyn A., Starkel L.  // 
Neolit i poczatki epoki brazu w Karpatach Polskich : materialy z sesji naukowej 
(Krosno, 14–15 grudnia 2000 r.). – Kraków, 2000.–. P. 241–249. 

Budek A. Strvjaž River valley / Budek A., Starkel L., Jacyšyn A. // Environment and 
man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to 
early mediaeval period / ed. by K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel. – Krakow, 
2006. – P. 52–65. 

Gębica P. Znaczenie kopalnych pni drzew i profili torfowych dla stratygrafii aluwiów i 
faz powodzi w dorzeczu górnego Dniestru / Gębica P., Jacyšyn A., Krąpiec M. i in. 
// Krajobrazy dolin rzecznych : materiały polsko-ukraińskiej konferencij naukowej 
(IX seminarium krajobrazowe, 26‒29. 05. 2007, 
Czerniowce‒Sosnowiec‒Czerniowce). – Czerniowce, 2007. – S. 22–23.  

Gębica P. Nowe wyniki badań nad stratygrafia aluwiόw i holoceńską ewolucją doliny 
Strwiąża (Zachodnia Ukraina) / Gębica P., Budek A., Starkel L. i in. // Prace 
Komisji Paleogeografii Cwartorzędu PAU. – 2008. – T. 6. – S. 93–103. 

Gębica P. Ewolucja doliny Strwiąża w póżnym glacjale i holocenie na przedpolu 
Wschodnich Karpat (Zachodnia Ukraina) / Gębica P., Starkel L., Jacyszyn A. i in. // 
Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття : зб. наук. праць (до ХVІІ 
укр.-пол. семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів, 2011. – С. 106–116.  

Gębica P. Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of 
human impact and climate change in the Carpathian Foreland / Gębica P., 
Starkel L., Jacyszyn A., Krąpiec M. // Quaternary International. – 2013. – Vol. 293. 
– P. 207–218.  

Gębica P. Ewolucja doliny Stryja i Dniestru w kotlinie Stryjsko-Źydaczowskiej w 
póżnym vistulianiee i holocenie / Gębica P., Jacyszyn A., Budek A., Czumak N. // 



 
 
 
 

А.Яцишин, П. Гембіца Вивченість голоценового етапу… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 118–139               135 

 
Лесовий покрив Північного Причорноморʼя : зб. наук. праць (до ХVІІІ укр.-
пол. семінару. Роксолани, 8–13 вересня 2013 р). – Люблін, 2013. – С. 241–257. 

Gębica P. Młodoczwartorzędowa ewolucja doliny Dniestru i Stryja w Kotlinie 
Stryjsko-Źydaczowskiej (Wschodnie Przedkarpacie) / Gębica P., Jacyszyn A. // 
Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza teraźniejszość przyszlość : X Zjazd 
Geomorfologów Polskich (Toruń, 16–19 wrzesnia 2014 r.). – Toruń, 2014. – S. 41–
42. 

Gębica P. Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of 
the Eastern Carpathians foreland / Gębica P., Jacyszyn A., Krąpiec M. et al. // 
Quaternary International. – 2016. – Vol. 415. – P. 55–66. 

Harmata K. Mire and the Dnister valley near Majnyč / Harmata K., Kalinovyč N., 
Budek A. et al. // Environment and man at the Carpathian foreland in the upper 
Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / ed. by K. Harmata, 
J. Machnik, L. Starkel. – Krakow, 2006. – P. 32–43. 

Harmata K. Environmental changes during the Holocene / Harmata K., Kalinovyč N., 
Budek A. et al. // Environment and man at the Carpathian foreland in the upper 
Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / ed. by K. Harmata, 
J. Machnik, L. Starkel. – Krakow, 2006. – P. 66–81. 

Harmata K. The locality Luka – palynological analysis / Harmata K., Madeja J., 
Kołaczek P. // Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU: Natural Environment and 
man on the Upper Dnister – region of the Halyč-Bukačivci Basin – in Prehistory 
and Early Mediaeval Period / ed. by K. Harmata, J. Machnik, M. Rybicka. – 
Kraków, 2013. – Vol. 6. – P. 42–49. 

Harmata K. The locality Cvitova – palynological analysis / Harmata K., 
Szczepanek K., Cywa K. et al. // Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU: Natural 
Environment and man on the Upper Dnister – region of the Halyč-Bukačivci Basin 
– in Prehistory and Early Mediaeval Period / ed. by K. Harmata, J. Machnik, 
M. Rybicka. – Kraków, 2013. – Vol. 6. – P. 49–56. 

Huhmann M. Late guaternary landscape evolution of the upper Dnister valley, western 
Ukraine / Huhmann M., Kremenetski K. V., Hiller A., Brückner H. // 
Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology. – 2004. – Vol. 209. – P. 51–71. 

Jacyšyn A. Dnister River valley / Jacyšyn A., Budek A., Kalinovyč N., Starkel L. // 
Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment 
from Neolithic to early mediaeval period / ed. by K. Harmata, J. Machnik, 
L. Starkel. – Krakow, 2006. – P. 21–31. 

Kalinovyč N. Peat-bog in the Bystrycia River valley near Ozerne (Now Łuka) / 
Kalinovyč N., Budek A., Starkel L. // Environment and man at the Carpathian 
foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / 
ed. by K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel. – Krakow, 2006. – P. 44–51. 

Kostyniuk M. Analiza pylkowa dwuch torfowisk w okolicy Rudek i Sambora / 
Kostyniuk M. // Kosmos. – 1938. – Т. 63. – Z. 3. – P. 393–412. 

Łomnicki A. Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu 12. – Krakόw, 1900. – 80 s. 
Starkel L. Evolution of the lower section of the Strvyaž riwer valley during the 

Holocene (foreland of the Eastern Carpathians) / Starkel L., Gębica P., Budek A. et 
al. // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. – 2009. – Vol. 43. – S. 5–37. 

Teisseyre H. Czwartorzęd na predgórgu arkusza Stary Sambor / Teisseyre H. // Rocz. 
Pol. tow. Geol. 1935. – T. 8. – P. 67‒81. 



 
 
 
 

А.Яцишин, П. Гембіца Вивченість голоценового етапу… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 118–139               136 

 
Teisseyre H. Czwartorzęd na predhórgy arkuszy Sambor i Dobromil / Teisseyre H. // 

Rocz. Pol. Tow. Geol. – 1938. – T. 13. – S. 31–81. 
REFERENCES 

Artiushenko A., Palienko V. (1968). O geologicheskom stroienie i vozraste 
poimennykh otlozhenii baseina verkhnioho Dnestra v Predcarpatie [Geological 
structure and the age of the floodplain sediments of the upper Dniester basin in 
Eastern Carpathian Foreland]. In Geol. gornal., 28, 6, 65–71. (In Russian). 

Afremov D. (1969). Antropogennyie vliianiia na formirovanie prodolnoho profilia 
r. Dnestr [Anthropogenicin fluences on the formation of the longitudinal profile of 
the Dniester River]. In Izv. AN USSR. Ser. geograph., 3, 39–43. (In Russian). 

Afremov D. (1970). Vozrast poimennoho aliuviia Dnestra po dannym 
palinolohicheskoho analiza [Age of floodplain alluvium of the Dniester river 
according to palynological analysis]. In Bull. Moscow. univ. Geography, 3, 102–
105. (In Russian). 

Voropay L., Kunitsa M., Levitsky V. (1975). Pokhovani holotsenovi grunty zaplav 
serednioho Prydnistrovia ta yih paleogeografichne znachennia [Buried Holocene 
soils of the flood plains of middle Dniester river and the ir paleogeographical 
significance]. In Phys. geography and geomorphology., 14, 103–112. (In Ukrainian) 

Hofstein I. (1958). K istorii doliny verkhnieho Dniestra [History of the Upper Dniester 
valley]. In Dokl. AN USSR., 120, 1, 159–161. (In Russian). 

Hofstein I. (1962). Neotektonika i morfohenez Verkhnioho Prydnistrovia [Neotectonics 
and morphogenesis of the Upper Dniester area]. Kyiv: publ. AN URSR. 131 p. (In 
Ukrainian). 

Demediuk N. (1974). Litolohicheskie osobenosti holotsenovych alliuvialnykh 
galiechnikov Predkarpattia [Lithological features of Holocene alluvial pebbles of 
Eastern Carpathian Foreland]. In Materialson the Quaternary period of Ukraine. 
IX Congress INQUA, 228–246. (In Russian). 

Demedyuk N., Sokurov S. (1974). Anomalno-vysokiie moshchnosti alliuviia v 
predhornoi chasti doliny Dnestra i ispolzovaniiey ih pri poiskakh solei [Anomal 
ouslyhigh alluvial series in the foothills of the Dniester valley and its exploitation 
for searching salts]. In Materialson the Quaternary period of Ukraine. IX Congress 
INQUA., 259–265. (In Russian). 

Kalynovych N. (2000). Palinolohichne doslidzhennia rozvytku roslynnoho pokryvu 
Verkhniodnistrovskoi rivnyny v holotseni [Palynological research of vegetation 
development of the Upper Dniester plain in the Holocene]. In Scientific Bulletin of 
UNFU., 10.3, 69–74. (In Ukrainian). 

Kalynovych N., Harmata K. (2001). Rekonstruktsii istorii roslynnosti 
Verkhniodnistrovskoi rivnyny v holotseni na osnovi palinolohichnoho analizu 
torfovykh vidkladiv [Reconstruction of the history of vegetation of the Upper 
Dniester plain in the Holocene according to palynological analysis of peat deposits]. 
In Visnyk of the Lviv univ. Ser. Biology., 27, 78–88. (In Ukrainian). 

Kalynovych N., Yatsyshyn A. (2001). Antropohenni zminy roslynnosti Pivnichno-
zakhidnoho Peredkarpattia v holotseni [Anthropogenic changes in the vegetation of 
the North-Western Precarpathians in the Holocene]. In Scienti ficherald of UzhNU. 
Ser. Biology, 10, 45–48. (In Ukrainian). 

Palienko V. (1965). Vliianiie noveishykh dvizhenii zemnoi kory na stroenie 
holotsenovoi terrasy Verkhnioho Dnestra [Influence of the newest movements of 



 
 
 
 

А.Яцишин, П. Гембіца Вивченість голоценового етапу… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 118–139               137 

 
the earth'scruston the structure of the Holocene terrace of the Upper Dniester river]. 
In Materials on the Quaternary period of Ukraine. VII Congress INQUA, 262–269. 
(In Russian). 

Palienko V. (1969). O nekotorykh osobenostiakh geolohicheskoho stroieniia 
poimennykh terras Predkarpattia, obuslovlenykh neotektonicheskimi dvizheniiami 
[Some features of the geological structure of floodplain terraces Eastern Carpathian 
Foreland caused by neotectonic movements]. In Materials on the Quaternary 
period of Ukraine. VIII Congress INQUA, 198–209. (In Russian). 

Palienko V. (1974). O tipakh holotsenovoho alliuviia doliny Dnestra [On the types of 
Holocene alluvium of the Dniester valley]. In Materials on the Quaternary period 
of Ukraine. IX Congress INQUA, 247–258. (In Russian). 

Petrenko L., Tretiak P., Kovaliukh N. (1987). Geohronolohiia formirovaniia 
alliuvialnykh otlozhenii r. Dnestr v pozdniem holotsene [Geochronology of 
formation of alluvial deposits of the Dniester River in the late Holocene]. In 
Stratigraphy and correlation of marine and continental deposits of Ukraine, 78–84. 
(In Russian). 

Raskatov G. (1954). K voprosu o drevniechetvertichnykh oliedienieniiakh zapadnykh 
oblastiei Ukrainy [About the question of ancient Quaternary glaciations of the 
western regions of Ukraine]. In Trudy geologich. Faculty of Voronezh. state un-ta, 
31, 107–111. (In Russian). 

Rudnytskyi,S. (1907). Znadoby do morfolohii pidkarpatskoho stochyshcha Dnistra 
[Morphology of the run of fof the Dniester riverin the Eastern Carpathian Foreland]. 
In Collection of the Math-NatureSection of NTSh, 11, 1–80. (In Ukrainian). 

Tsys P. (1962). Geomorfolohiia URSR [Geomorphology of the USSR]. Lviv: Publ. 
Lviv univ., 223. (In Ukrainian). 

Cherevko M. (1967). Materialy do istorii roslynnosti Prykarpattia v pislialiodovykovyi 
period [Materialsto the history of vegetation of Carpatian Foreland in the 
postglacial period]. In Visnyk of Lviv univ. Ser. Biology, 3, 102–111. (In Ukrainian) 

Chumak N. M. (2013). Palaeoenvironments in the foothills of the Carpathian 
Mountains (the Gorgan region) during the Holocene (based on pollen data). 
(Candidate of Sciences’ thesis). Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Kyiv. (In Ukrainian).  

Chumak N. (2015). Rekonstruktsii roslynnoho pokryvu Prygorganskoho Peredkarpattia 
u piznioliodovykivi (za palinolohichnymy danymy torfovyshcha Pidluzhzhia) 
[Reconstruction of vegetation cover of the Gorgan`s Carpathian Foreland in late 
glacial (according to palynological data of Pidluzhzhia peat bog)]. In Visnyk of Lviv. 
univ. Ser Geography, 49, 333–340. (In Ukrainian). 

Yatsyshyn A. M. (2001). Geomorphological structure of the Dniester valley with in the 
Eastern Carpathian Foreland. (Candidate of Sciences’ thesis). Ivan Franko National 
University of Lviv, Lviv (In Ukrainian). 

Yatsyshyn A. (2002). Novi dani pro budovu Verkhniodnistrovskoi ulohovyny [New 
data about the structure of the Upper Dniester basin]. In Regional ecological 
problems: Collection of sci. works of the Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, 251–252. (In Ukrainian). 

Yatsyshyn A., Bogucki A., Dmytruk R., Plotnikov A. (2010). Antropohenovi vidklady 
pivnichnoi chastyny Verkhniodnistrovskoi ulohovyny [Anthropogenic sediments of 



 
 
 
 

А.Яцишин, П. Гембіца Вивченість голоценового етапу… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 118–139               138 

 
the north part Upper Dniester basin]. In Physical geography and geomorphology, 
1(58), 177–188. (In Ukrainian). 

Yatsyshyn A., Bogucki A., Holub B., Lanchont M., Tomeniuk O. (Eds.). (2011). Etapy 
morfohenezu pivnichno-zakhidnoi chastyny dolyny Dnistra [Stages of 
morphogenesis of the north-west part of the Dniester valley]. In Glyatsial and 
peryhlyatsial Ukrainian Carpathian Foreland: Coll. Science. works 
(XVII Ukrainian-Polish seminar. Sambir, September 15–18, 2011). 26–61. (In 
Ukrainian). 

Budek, A., Jacyszyn, A., Starkel, L. (2000). Aluwia holoceńskie i ich relacja do faz 
osadniczych na Wysoczyźnie Samborskiej i w Kotlinie Górnego Dniestru 
[Holocene alluvium and its connections with the phases of sedimentation on the 
Sambir Uplandand the Upper Dniester Basin]. In Neolit i poczatki epoki brazu w 
Karpatach Polskich. Materialy z sesji naukowej (Krosno, 14–15 grudnia 2000 r.). 
Poland: Kraków, 241–249. (In Polish). 

Budek A., Starkel L., Jacyšyn A. (2006) Strvjaž River valley. In Environment and man 
at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early 
mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 52–65.  

Gębica P., Jacyšyn A., Krąpiec M. i in. (2007). Znaczenie kopalnych pni drzew i 
profili torfowych dla stratygrafii aluwiów i faz powodzi w dorzeczu górnego 
Dniestru [Significance of fossil trees and peats for stratigraphy of alluvial series and 
flood phases in the Upper Dniester basin]. In Krajobrazy dolin rzecznych : 
materiały polsko-ukraińskiej konferencij naukowej (IX seminarium krajobrazowe, 
26‒29. 05. 2007), Czerniowce‒Sosnowiec‒Czerniowce, 22–23. (In Polish). 

Gębica P., Budek A., Starkel L. i in. (2008) Nowe wyniki badań nad stratygrafia 
aluwiόw i holoceńską ewolucją doliny Strwiąża (Zachodnia Ukraina) [New results 
of studies of stratigraphy of alluvial series and Holocene evolution of the Strivigor 
valley (Western Ukraine)]. In Prace Komisji Paleogeografii Cwartorzędu PAU, 
6, 93–103. (In Polish). 

Gębica P., Starkel L., Jacyszyn A. i in. (2011) Ewolucja doliny Strwiąża w póżnym 
glacjale i holocenie na przedpolu Wschodnich Karpat (Zachodnia Ukraina) 
[Evolution of the Strivigor Valley in the Late Glacial and Holocene of the Eastern 
Carpathian Foreland (Western Ukraine)]. In Hliatsial i peryhliatsial Ukrainskoho 
Peredkarpattia : zb. nauk. prats (do KhVII ukr.-pol. seminaru. Sambir, 15–18 
veresnia 2011 r). L’viv, 106–116. (In Polish). 

Gębica P., Starkel L., Jacyszyn A., Krąpiec M. (2013) Medieval accumulation in the 
Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the 
Carpathian Foreland. In Quaternary International, 293, 207–218.  

Gębica P., Jacyszyn A., Budek A., Czumak N. (2013) Ewolucja doliny Stryja i 
Dniestru w kotlinie Stryjsko-Źydaczowskiej w póżnym vistulianiee i holocenie 
[Evolution of the Stryi and Dniester valleys in the Stryi-Zhydachiv basin in the late 
glacial and Holocene]. In Lesovyi pokryv Pivnichnoho Prychornomor i̓a : zb. nauk. 
prats (do ХVIII ukr.-pol. seminaru. Roksolany, 8–13 veresnia 2013 r). Lublin, 241–
257. (In Polish). 

Gębica P., Jacyszyn A. (2014) Młodoczwartorzędowa ewolucja doliny Dniestru i 
Stryja w Kotlinie Stryjsko-Źydaczowskiej (Wschodnie Przedkarpacie) [Late 
Pleistocene evolution of the Dniester and Stryi valleys in the Stryi-Zhydachiv basin 
(Eastern Carpathian Foreland)]. In Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza 



 
 
 
 

А.Яцишин, П. Гембіца Вивченість голоценового етапу… 
                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 118–139               139 

 
teraźniejszość przyszlość : X Zjazd Geomorfologów Polskich (Toruń, 16–19 
wrzesnia 2014 r.). Toruń, 41–42. (In Polish). 

Gębica P., Jacyszyn A., Krąpiec M. et al. (2016) Stratigraphy of alluvia and phases of 
the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland. Quaternary 
International, 415,  55–66. 

Harmata K., Kalinovyč N., Budek A. et al. (2006). Mire and the Dnister valley near 
Majnyč. In Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister 
catchment from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, 
J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 32–43. 

Harmata K., Kalinovyč N., Budek A. et al. (2006). Environmental changes during the 
Holocene. In Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister 
catchment from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, 
J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 66–81. 

Harmata K., Madeja J., Kołaczek P. (2013). The locality Luka – palynological 
analysis. In Natural Environment and man on the Upper Dnister – region of the 
Halyč-Bukačivci Basin – in Prehistory and Early Mediaeval Period / [Ed. by 
K. Harmata, J. Machnik, M. Rybicka]. Kraków, 6, 42–49. 

Harmata K., Szczepanek K., Cywa K. et al. (2013). The locality Cvitova – 
palynological analysis. In Natural Environment and man on the Upper Dnister – 
region of the Halyč-Bukačivci Basin – in Prehistory and Early Mediaeval Period / 
[Ed. by K. Harmata, J. Machnik, M. Rybicka]. Kraków, 6, 49–56. 

Huhmann M., Kremenetski K. V., Hiller A., Brückner H. (2004). Late guaternary 
landscape evolution of the upper Dnister valley, western Ukraine. Paleogeography, 
Paleoclimatology, Paleoecology, 209, 51–71. 

Jacyšyn A., Budek A., Kalinovyč N., Starkel L. (2006). Dnister River valley. In 
Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment 
from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, 
L. Starkel]. Krakow, 21–31. 

Kalinovyč N., Budek A., Starkel L. (2006). Peat-bog in the Bystrycia River valley near 
Ozerne (Now Łuka). In Environment and man at the Carpathian foreland in the 
upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by 
K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 44–51. 

Kostyniuk M. (1938). Analiza pylkowa dwuch torfowisk w okolicy Rudek i Sambora. 
[Pollen analysis of two peatlandson the outskirts of the Rudky and Sambir cities]. 
Kosmos, 63, 3, 393–412. (In Polish). 

Łomnicki A. (1900). Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu 12. [Geological atlas 
of Galicia. Text to notebook 12]. Krakόw, 80. (In Polish). 

Starkel L., Gębica P., Budek A. et al. (2009). Evolution of the lower section of the 
Strvyaž riwer valley during the Holocene (foreland of the Eastern Carpathians). In 
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43, 5–37.  

Teisseyre H. (1935). Czwartorzęd na predgórgu arkusza Stary Sambor [Anthropogenic 
on the foothills of the mapsheet Old Sambir]. In Rocz. Pol. tow. Geol., 8, 67‒81. (In 
Polish). 

Teisseyre H. (1938). Czwartorzęd na predhórgy arkuszy Sambor i Dobromil 
[Anthropogenic in the foothills of the mapsheet Sambir and Dobromil]. In Rocz. 
Pol. Tow. Geol., 13, 31–81. (In Polish). 

 



 
 
 
 

A.Mkrtchian Features of ecological geomorphometry… 
                     ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 140–155               140 
 
УДК 551.4.013: 911.52: 574.38;  DOI  10.30970/gpc.2020.1.3205 
FEATURES OF ECOLOGICAL GEOMORPHOMETRY AS A PROSPECTIVE 
FIELD OF STUDY, ITS MAIN CONCEPTS AND METHODS 
Alexander Mkrtchian  
Ivan Franko National University of Lviv, 
alemkrt@gmail.com; orcid.org/0000-0002-3496-0435 
 

Abstract. The main concepts and methods of ecological geomorphometry as a research field 
aimed at studying relationships between terrain morphometric characteristics and ecological 
factors and processes are reviewed in the paper. The progress in this research field has been 
conditioned by the propagation of high-resolution digital elevation models in free access and of 
methods of their digital analysis, namely: the calculation of derivative quantitative 
characteristics (attributes and indices) of terrain and the statistical models of analyzing the 
relationships between the latter and the ecological properties and factors (those relevant for a 
certain ecological subject). A peculiar feature of ecological approach to regarding terrain (its 
morphology) is subjectcentrism (that is, regarding it from a point of view of a certain subject). 
The subject of ecological relationships can be living entities (populations, species, 
communities) as well as a human, social entities, economy and its branches. 

Three main concepts of ecological geomorphometry are put forward: terrain attributes 
(relatively simple quantitative characteristics of terrain form that characterize its geometry and 
some elementary physical processes); topographic indices (quantitative surrogates for some 
complex physical or biophysical processes of ecological significance); morphotops (spatial 
units that are distinguished by terrain morphology, using criteria of ecological homogeneity 
relevant from a viewpoint of a certain ecological subject). 

Morphotops can be distinguished with different level of detail (and, as a result, with 
different characteristic dimensions), relative to the study aim, to the geographic features of the 
area, and to the available data and the methods of their analysis. While morphotops are 
distinguished with strictly defined quantitative morphometric parameters (terrain attributes, 
topographic indices), this enables using formalized methods with their advantages of 
reproducibility and possibility of automatizing. In our studies aimed at morphotop mapping for 
a small area in the hilly terrain of Davydiv range near Lviv and for a larger area in the central 
part of Ukrainian Carpathians, morphotops delineation was based on topographic indices that 
characterize insolation level (solar radiation incidence on terrain elements of different aspect 
and slope values), lateral redistribution of water on slopes and redistribution of solid matter by 
washout on slopes. Morphotops were distinguished with cluster analysis method, which allows 
to distinguish natural groupings of data in the attribute space. Presetting different number of 
clusters to be distinguished, morphotopes can be distinguished with different levels of detail, 
larger number of clusters corresponding to more homogenous morphotops with smaller 
characteristic sizes. 

Key words: ecological geomorphology, ecological geomorphometry, morphotops, terrain 
attributes, topographic indices. 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГЕОМОРФОМЕТРІЇ ЯК 
ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЇЇ ОСНОВНІ 
ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ 
Олександр Мкртчян 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Анотація. В статті розглянуто головні поняття і методи екологічної геоморфометрії 

– наукового напрямку, який вивчає залежності між морфометричними характеристиками 
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рельєфу та екологічними факторами і процесами. Розвиток цього напрямку зумовлений 
поширенням цифрових моделей рельєфу високої роздільної здатності у вільному доступі, 
а також методів їх цифрового комп’ютерного аналізу: обчислення похідних кількісних 
характеристик (атрибутів та індексів) рельєфу та статистичних методів аналізу 
залежностей між останніми та екологічними властивостями і чинниками (такими, що 
мають значення для деякого екологічного суб’єкту). Специфікою екологічного підходу 
до розгляду рельєфу (його морфометрії) пропонується вважати суб’єктоцентризм. 
Суб’єктом екологічних відношень при цьому можуть бути як живі організми (види, 
популяції, угруповання), так і людина, соціальні утворення, господарство та його окремі 
галузі.  

В якості основних понять екологічної геоморфометрії запропоновано 
використовувати поняття атрибутів рельєфу (відносно прості кількісні характеристики 
форми земної поверхні, що характеризують її геометрію та деякі елементарні фізичні 
процеси), топографічних індексів (складені показники, які характеризують складніші 
екологічно значимі процеси), морфотопів (територіальні одиниці, які виділяються за 
ознаками морфометрії земної поверхні, виходячи з критеріїв екологічної однорідності з-
погляду певного суб’єкту). 

Морфотопи можуть виділятись з різним ступенем детальності (і, відповідно, мати 
різні характерні розміри), виходячи з цілей дослідження, географічних особливостей 
території, наявних даних і методів їх аналізу. Оскільки при їхньому виділенні 
використовуються чітко визначені кількісні морфометричні параметри (атрибути 
рельєфу, топографічні індекси), це дає змогу використовувати формалізовані методи, 
вагомою перевагою яких є відтворюваність та можливість автоматизації. В наших 
дослідженнях в основу виділення морфотопів в умовах височинного рельєфу 
Давидівського пасма в околицях Львова та гірського рельєфу Українських Карпат було 
покладено топографічні індекси, які характеризують рівень освітленості (надходження 
сонячної радіації на поверхні різної крутизни та експозиції), латеральний перерозподіл 
вологи на схилах та перерозподіл твердого матеріалу під дією схилових потоків. 
Виділення морфотопів здійснювалось методом кластерного аналізу, який дозволяє 
виділяти природні поєднання даних у просторі атрибутів. Задаючи різну кількість 
кластерів, можна виділяти морфотопи з різним ступенем детальності (більшій кількості 
кластерів відповідають більш гомогенні морфотопи з меншими характерними 
розмірами). 

Ключові слова: екологічна геоморфологія; екологічна геоморфометрія; морфотопи; 
атрибути рельєфу; топографічні індекси. 

 
Introduction. Nowadays ecology is widely considered not only a natural scientific 

discipline, a subdivision of biology, but also a point of view and perspective into the 
problems derived from the interrelationships between human society and its natural 
environment. Spatial ecology grew in importance recently as a subdiscipline that 
focuses specifically on the study and modeling of the roles of space on ecological 
processes that in turn affects ecological patterns (Fletcher & Fortin, 2018). The 
development and maturation of the subdiscipline of spatial ecology in the last few 
decades was conditioned by the growing availability of spatial data, constantly 
increased computing capacities, as well as the advances in spatial modeling techniques.  

A notion of ecological factor (ecological gradient) is one of the central concepts in 
ecology as it relates the requirements of the ecological subject (e.g. a species) with 
observable and measurable parameters of its environment. There are several types of 
ecological gradients. For instance, in plant ecology resource gradients relate to matter 
and energy used by plants for growth (light, water, nutrients, carbon dioxide, oxygen), 
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direct gradients include those having direct physiological impact but not consumed by 
plants (temperature, pH), while indirect gradients have no direct physiological 
influence on plant growth and act indirectly by influencing resource and direct 
gradients (Austin & Smith, 1989). Among the latter group, terrain attributes like slope 
and aspect play a prominent part as they redistribute solar energy, water, and solid 
particles, together with dissolved nutrients and suspended matter. 

In “classical” landscape science the relief together with closely interrelated local 
geology and the spatial distribution of parent rocks are considered to be the “strongest” 
component of the natural landscape that deterministically controls other components 
including soils, natural plant cover, and local fauna (Kruhlov, 2016; Miller, Petlin & 
Melnyk, 2002). Discrete forms of relief readily discerned on contour topographic 
maps, stereoscopic aerial photos and by visual observations in situ are the spatial basis 
for the delineation of the landscape units of different ranks. Characteristics of soils and 
biotope are then spatially bound to these units, as well as the characteristic of potential 
vegetation (the one assumed to eventually establish there under the assumption of the 
cessation of any anthropogenic disturbances and the constancy of present climatic 
conditions for the time long enough for the climax vegetation and ecosystems to settle 
down). 

Terrain attributes are often used in species distribution modeling as proxies to the 
characteristics of energy and water regime that influence the distribution of plant and 
animal species. As noted in (Strahler, Logan & Bryant, 1978), “Many ecological and 
sylvicultural studies have shown the importance of the topographic parameters of slope 
angle, aspect, and relative elevation in determining vegetation composition”. J. 
Franklin in her paper on predictive vegetation mapping as based on the modeling of 
relations of biospatial patterns to environmental gradients has attempted to classify 
terrain attributes (topographically derived variables) by the concrete mechanisms of 
their effects on spatial distribution of direct and resource gradients (Franklin, 1995). 
Thereby four kinds of topographically derived variables have been distinguished by 
their effect on spatial distribution of direct and resource gradients: 1) elevation 
affecting temperature and precipitation; 2) slope angle and aspect affecting radiation 
regime, and therefore moisture demand; 3) slope angle and hillslope and drainage basin 
position, influencing soil moisture and development (hence, moisture-holding capacity 
and also nutrient availability); 4) wind exposure affecting temperature and moisture 
(Franklin, 1995). In fact, ecological mechanisms are thus classified rather than 
variables themselves as some terrain attributes appear in more than one group.  

Some studies use terrain attributes as auxiliary variables that allow to increase the 
accuracy of vegetation classification and mapping results obtained with remote sensing 
data (Strahler, Logan & Bryant, 1978). A. Strahler presented a method for estimating 
the conditional probabilities of a vegetation type’s occurrence based on topographic 
variables, and using those priors to modify a maximum likelihood decision rule applied 
to remotely sensed data, and, as a result, the estimated accuracy of his vegetation map 
increased from 58% to 77% (Strahler, 1980). 

The utility of spatial ecological models based on terrain attributes has significantly 
increased in recent decades due to the advance of accessible high-quality digital 
elevation models (DEMs) and technologies of their processing and analysis. Several 
choices are already available for the free of charge DEMs with near-global coverage 
and spatial resolution fine enough for the purposes of the detailed analysis of land 
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surface processes (Kovalchuk, Luk`yanchuk & Bohdanets, 2019). For instance, newly 
versions of SRTM DEM and ALOS DEM have horizontal resolution of 1 arcsecond 
which is roughly equivalent to 30 m in projected units (Jarvis et al., 2008; Takaku, 
Tadono & Tsutsui, 2014). As to processing and analysis of DEM, a number of software 
options are available, from popular proprietary GIS like ArcMap (a component of 
ArcGIS suite of geospatial processing programs) to open source SAGA GIS with a 
graphical user interface to a large suite of terrain analysis tools and methods (Conrad et 
al., 2015; Svidzinska, 2014), to raster package of R language and environment for 
statistical computing (R Core Team, 2017) that, along with in-built terrain function 
that computes a set of basic terrain attributes and indices, allows users to construct 
their own rather complicated models of spatial interactions. 

The widely recognized utility of terrain data for spatial ecology, a set of usable data 
and methods available, and a large number of studies already undertaken on the 
relationships between terrain characteristics and ecological properties and processes 
warrants the notion of the distinctive study field named “ecological geomorphometry”. 
Ecological geomorphometry can be regarded as a subdivision of ecological 
geomorphology – the scientific and applied field concerned with the significance of 
relief in the functioning of different components of environment under the intensive 
human economic activities (Stetsiuk, 1998), and that regards relief as an indirect 
ecological factor that indirectly influences the vital activities of living organisms, the 
progress of ecological processes, the formation of ecological situation (Kovalchuk, 
1997). While geomorphology is concerned with such properties of relief as its genesis, 
age, and history, the properties of relief that bear the most on the ecological factors and 
processes are mostly connected with the geometric properties of terrain. The latter are 
the subject of geomorphometry – the science of quantitative land-surface analysis 
(Hengl & Reuter, 2008). It is a part of geomorphology concerned with quantitative 
characteristics of relief elements, forms, and types. These characteristics direct, 
interfere and moderate the flows of energy, water, solid particles and nutrients in 
landscape, thereby influencing resource and direct ecological gradients. As stated in 
(Chervanev, 1991), ecological geomorphology should consider the part of relief as a 
modifier, differencing agent, concentrator, and disperser of matter and energy flows, 
from high-scale natural zonality up to elements of micro- and nanorelief. 

It is considered relevant to use the term “ecological geomorphomerty” for such a 
research area, concerned with the action of the actual terrain, while ecological 
geomorphology can be regarded as a more general and vaguely defined discipline 
which engages itself in multifarious aspects of the influence the relief exerts on 
ecological subjects. 

The aim of the study is to review the methodological basis of ecological 
geomorphometry, to suggest a set of the main concepts of ecological geomorphometry 
and to clarify their meaning, to illustrate the application of the concepts and methods of 
ecological geomorphometry for concrete regional studies. 

Material and methods. In the present time, the researches in geomorphometry for 
the most part rely on DEMs as the principal source of information on terrain 
morphometry. A number of textbooks still mention TIN (triangular irregular network) 
as an alternative data model, but this for the most part could be regarded as obsolete, as 
DEM in the form of regular matrix of elevations provides considerable benefits as 
concerns the possibilities of its analysis and derivation of terrain attributes and indices. 
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In the cases of academic studies, especially with absent or limited funding, 
downloadable DEMs available free of charge are of high importance. Several options 
of such are available at the present time. One is SRTM DEM, obtained in February 
2000 with Shuttle space mission applying a radar interferometry technique (Jarvis et 
al., 2008). The coverage spans a global area from 56°S to 60°N. The data with an 
initial resolution of 1 arcsecond (~ 30 m) were finally released in 2014. 

ALOS (Advanced Land Observing Satellite) DEM, obtained with PRISM 
panchromatic radiometer installed on a Japanese Earth-observation satellite operating 
from 2006 till 2011, has the same spatial resolution of 1 arcsecond (~ 30 m) and spans 
a global area from 82°S to 83°N (Takaku et al., 2014). Yet another product is ASTER 
GDEM with 30-meter spatial resolution, covering land surface between 83°N and 
83°S. However, its accuracy is regarded as somewhat inferior, comparing with 
aforementioned SRTM and ALOS DEMs (Kovalchuk et al., 2019). 

While mentioned products are being distributed in the format ready for use without 
preprocessing from a user part, the techniques used for their acquisition presuppose 
some inaccuracies and artifacts. One case is the canopy effect: in the areas of dense 
tree canopy land elevation values in DEM can be overestimated due to part of the 
signal being reflected from tree canopy rather than from the ground surface underneath 
(Rabus et al., 2003). This requires additional preprocessing for DEM to more correctly 
reflect real ground surface elevation. 

More fine-resolution DEMs can be accessed on paid conditions. They can also be 
produced by manually or automatically digitizing the data on topographic maps 
(contour lines, elevation points, thalwegs), and interpolating these with certain 
algorithms. This method however is labor-consuming (especially if DEM for a large 
area is being created) and error-prone. 

Methods in ecological geomorphometry include those required to derive 
ecologically meaningful quantitative parameters of terrain – terrain attributes and 
terrain indices – and those used for the analysis of relationships between the latter and 
the distribution of species, communities, ecosystems, and their characteristics. Terrain 
parameters are calculated by certain algorithms applied to DEM data; many of them 
are realized by corresponding tools and functions of appropriate GIS software 
packages. Some terrain attributes can be calculated by several alternative algorithms 
producing slightly different results with a same input data. 

Relationships between terrain parameters and ecosystem properties can be 
analyzed by a number of statistical techniques, the choice of which is conditioned on a 
type of data and on a supposed output. When we are interested in the impact of one or 
several quantitative terrain parameters on quantitative output (e.g., biomass, primary 
and secondary production, etc.), simple or multiple regression can be applied. In case 
the output is nominal (e.g., we are interested in the distribution of the types of 
ecosystems), discriminant analysis is appropriate. In case we are interested in whether 
two or more types of ecosystems (communities) differ with regard of a certain 
parameter, analysis of variance can be used. When a number of variables (e.g., terrain 
attributes) are interrelated, factor analysis can be used to detect structure in the 
relationships between them and to combine strongly related variables into a smaller set 
of integrative factors. When both input and output variables are nominal or ordinal 
(e.g. types of terrain and types of ecosystems), correspondence analysis can be used to 
analyze relationships between them. When we want to analyze the relationships 
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between two different sets of quantitative variables (e.g., terrain attributes and 
ecosystem quantitative characteristics), canonical correlation analysis is appropriate. 
Methods of cluster analysis are applied to identify the natural groupings based on the 
values of variables. Recently, methods of machine learning are becoming popular for 
the analysis of different types of data (e.g., different architectures of neural networks, 
random forests, support vector machines, boosted regression trees, etc.), which are 
considered more flexible, less demanding regarding the quality of data, and often 
producing more accurate predictions comparing to traditional statistical techniques.  

Results and discussion. Ecological geomorphometry can be regarded as an 
integrative scientific field between ecology and geomorphometry. The question still 
remains as to what should “ecological” part mean in this term. Two equally disputable 
approaches are commonly taken in scientific usage of this adjective: to narrowly limit 
it to a branch of biology concerned with the interaction of plant and animal species 
with their environment, including other species, and to extend its meaning to the 
broadest set of usages concerning environmental problems, nature management and 
conservation, and even sociocultural and psychological phenomena. 

It looks appropriate to instead regard “ecology” and “ecological” as a peculiar 
point of view, the certain mode of analysis of the phenomena involving different forms 
of causality (inert/mechanistic, living, and human/social). Ecological approach thus 
looks at complex systems as composed of active subject, being either living organisms 
(populations, species, communities) or human communities, that interacts with 
(relatively) passive environment. This approach is a kind of simplification, because it 
mostly ignores complex processes taking place in environment it regards as “stable”. 
However, this approach is common and quite effective in many applied studies when it 
is practical to regard an environment as a relatively stable set of conditions that 
influence the suitability of environment for either a certain biological entity 
(populations, species, communities), or some aspect of human activity. 

As an environment comprises a large (potentially infinite) number of elements and 
properties, ecological approach guide in selecting a subset of these that are relevant to 
a certain subject, serving as an information filter. As one of the founders of landscape 
ecology Lev Ramensky puts it, “ecology is a common yardstick for the heterogeneous 
factors and indices; geobotanical, soil, climatic, and other characteristics should be 
generalized, systematized and expressed in ecologically meaningful and comparable 
values” (Ramensky, 1938). And, further, ”ecology is a uniform language in our field, 
that is the only one which allows obtaining a genuinely complex coverage of its subject 
in its multiformity and unity” (Ramensky, 1938). 

Relief is a rather complex phenomenon by itself, and can be regarded and analyzed 
from different viewpoints (as is done with different subdisciplines of geomorphology). 
Here, the ecological perspective is considered, that is the one being centered towards a 
certain subject. An issue of subject then requires some clarification. An ecological 
subject here is understood as a living entity in the widest sense, including biological 
communities as well as an human seen either as a biological organism or as a subject of 
social relations and economic activities. Characteristic of a subject of ecological 
relations is that it should bear a degree of independence from influencing ecological 
factors, being able to adapt to them as well as to change them to a certain degree. This 
relative independence manifests itself as an ecological plasticity of living organisms 
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and as the ability of humans to adapt differently to different environments and 
transform them by technical means. 

Ecological studies of living organisms interacting with their environment, and 
applied studies that assess the suitability of land for a certain land utilization type were 
generally carried out by researches from essentially different scientific disciplines. 
Nonetheless, the methodology of these two types of studies is very similar in its core. 
In both cases, a set of environmental factors that influence the given subject are 
analyzed, that often relate to local climate, terrain, soil properties (in case of natural 
plant species and crop production), as well as location relative to man-made entities 
(roads, settlements, etc.) The principle of limited factor is valid in either case, saying 
that in case some single factor makes a site unsuitable for some species or land 
utilization type, it usually cannot be compensated for by other factors, however suitable 
they might be. 

As relief is commonly regarded as a relatively stable component of natural 
environment, its properties (mainly morphometric ones) can easily be connected to 
ecological factors in the realization of ecological approach. Next, the main concepts of 
ecological geomorphometry are considered. 

The concept of “terrain attributes” can be regarded as a basic one, and is defined 
as “quantitative descriptors, or measures, of land-surface form” (Hengl & Reuter, 
2008; Wilson & Gallant, 2000). Synonymous terms are “land-surface parameters” (the 
term preferred in (Hengl & Reuter, 2008)), “topographic variables”, “land surface 
variables”, “terrain variables”; the term “terrain attributes” though has been preferred 
by the largest number of active visitors of geomorphometry.org web portal 
(http://geomorphometry.org/content/your-preferred-term). 

The number of terrain attributes is large (potentially infinite) and many of them 
characterize or influence some land surface processes. As noted above, ecological 
approach provides criteria of significance, that among the host of possible terrain 
attributes allows to select those that either directly influence some processes of 
ecological significance (e.g., energy or water balance), or serve as an indicator of some 
ecological conditions (e.g., soil depth, soil water content, etc.) 

All terrain attributes in geomorphometry are subdivided by formal criterion into 
local ones, that are computed within a definite small vicinity of a place (e.g., slope and 
aspect, that are usually computed within 3×3 window), and regional, that require to 
consider other parts of the DEM, even quite remote from the exact point where they are 
to be calculated (e.g., flow accumulation, that is calculated based on number of cells 
upstream from a given place, the distance of which depends on the area and shape of 
the local watershed and can be arbitrarily large). There are a number of classification 
schemes of terrain attributes which will not be considered here. 

Another important concept in ecological geomorphometry is “terrain 
(topographic) indices”. Like terrain attributes they are quantitative spatially distributed 
measures derived from DEM by some numerical algorithm. The difference between 
two concepts is that, while terrain attributes are relatively simple measures of terrain 
geometry or some elementary abstract (theoretically simplified) processes, terrain (or, 
as often called, topographic) indices characterize some complex process of ecological 
significance, or, as put by I. Moore et al., can be used as surrogates for complex 
physical or biophysical processes (Moore, Grayson & Ladson, 1991). Three main 
groups of topographic indices can be distinguished: 1) those characterizing the 
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redistribution of solar energy on inclined surfaces of different slope and aspect; 2) 
those characterizing the redistribution of soil water under the gravity; 3) those 
characterizing the redistribution of solid matter under the gravity (Mkrtchian, 2010) 
(see below in more detail). Some other types of topographic indices can also be 
relevant under the specific circumstances, e.g. those describing the heading of surfaces 
towards the prevailing wind directions or those characterizing the flow and 
accumulation of cold air on still nights in terrain depressions leading to the prevalence 
of night frosts. 

Another concept considered here has been proposed by the author in earlier work 
as a generalization and reflection on methodological approach commonly utilized in 
applied spatial ecology. The concept of “morphotops” relates to spatial units that are 
distinguished by terrain morphology, using criteria relevant by a viewpoint of a certain 
ecological subject (Mkrtchian, 2004). The delineation of morphotops is based on the 
spatial homogeneity of ecological (environmental) conditions. This spatial 
homogeneity, however, is relative and its required level is conditioned by ecological 
properties of the particular subject as well as by research purposes, the geographic 
characteristics of study area, the available data, etc. Thus it is not restricted to the small 
spatial units at the level of morphoform elements or microforms. 

The concept of morphotop is related to “biotop” defined in ecology as an area with 
homogenous ecological conditions regarding some plant and animal species, or 
occupied by a certain biological community (biocoenosis). As biotop encompasses an 
whole set of abiotic conditions, partial “topes” are sometimes defined (mainly – in 
German schools of landscape ecology), e.g. climatop refers to climatic conditions, 
lithotop – to properties of surface geology, pedotop – to soils conditions. Morphotops 
can be regarded as an another kind of “partial” biotop, with a difference that criteria for 
their delineation are more pragmatic: while climatic, lithological and soil 
characteristics are usually not directly observable (perceivable) on land surface, the 
terrain morphology can easily be seen, measured and spatially analyzed. In fact, 
detailed mapping of climate, surface lithology, and soils characteristics highly rely on 
terrain morphology as a strong indicator (factor) for which detailed spatially distributed 
data are available. 

As noted above, only those characteristics of relief relevant for a certain ecological 
subject are employed in delineating morphotops and used in their descriptions. Thus, 
maps of morphotops can differ substantially from common maps of land surface forms, 
their elements and their complexes, created by geomorphologists. E.g., some forms 
that are differentiated on geomorphologic maps because of differences in age (e.g., 
different-aged river terraces) could be united into a single morphotop if they possess 
common surface lithology, similar water regime and soil-forming conditions. 
Morphotops, however, can be internally heterogeneous regarding ecological conditions 
in case of some factors acting independently of land surface forms, especially the 
factors of biologic and socio-anthropogenic genesis (e.g., parts of the same morphotop 
can have different land-use history that have reflected on the properties of soils and 
present vegetation).  

Now let’s consider some examples of morphotop mapping and characterization. 
First of all, terrain attributes and topographic indices have to be defined that are used as 
criteria for morphotop delineation. Their selection is conditioned by the aim of the 
study. If researchers are interested in certain species, the ecological factors that relate 
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to physiology of this species, its nutrition needs, natural enemies, mating behavior, etc. 
should be taken into account. Likewise, in case of the assessment of the suitability of 
land for a certain land utilization type, the requirements of the latter regarding a 
complex of natural conditions have to be accounted for. In some cases a more general 
approach is taken when morphotops are defined and mapped on the basis of a number 
of general ecological factors relevant to a wide set of possible ecological subjects. 
These factors could be the ones related to the aforementioned three main groups of 
topographic indices: 1) solar energy and its redistribution on the inclined surfaces, 
influencing the availability of light and thermal regime; 2) water availability and 
regime dependent on its redistribution under the gravity; 3) availability of soil nutrients 
and soil chemical regime dependent upon the redistribution of solid matter under the 
action of the force of gravity (Mkrtchian, 2010). Three topographic indices can be 
developed based on these, and used subsequently for the purpose of automatic 
morphotops delineation. The general scheme of this, which has been developed and 
applied in our works (Mkrtchian, 2008; Mkrtchian, 2010; Mkrtchian, 2013) is shown 
on Fig. 1. 
 

 
Fig. 1. Topographic indices delineation 

 
As shown, DEM is a basic data source for the derivation of primary terrain 

attributes (surface slope, aspect, and flow accumulation area) that are used to derive 
more complex topographic indices that reflect general ecological factors. 

Insolation index reflects the relative supply of solar energy on terrain elements of 
different aspect and slope values, and can be assessed by integrating solar radiation 
influx values over the period especially sensitive for the plant vegetation and other 
ecosystem processes (e.g., from April till October). As the modeling of the influx of 
dispersed solar radiation is a rather complicated task that requires detailed data on 
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atmospheric conditions, this index can be approximately assessed with the modeling of 
direct solar radiation influx alone, that requires only data on the location latitude, in 
addition to terrain data provided by DEM (Kumar, Skidmore & Knowles, 1997). 

Topographic wetness index (TWI) was introduced by Beven and Kirkby (Beven & 
Kirkby, 1979) and is defined as )tan/ln( βsATWI= , where As is a local catchment 
area and ß – local slope. It reflects on the balance of water accumulation and drainage 
over a local neighborhood and has been shown to correlate well with a set of soil 
characteristics (Gessler et al., 1995). As these, together with the water availability and 
regimen strongly affect habitat characteristics, this index could have a significant value 
as an ecological indicator. Terrain erosion potential is another index that assesses the 
potential intensity of sheet-and-rill erosion conditioned by terrain, all other factors 
being equal, and is calculated with formula: nm

s baAmLS )/()/( 00 β= , where As is a 
local catchment area, ß – local slope, a0, b0, m, n – parameters taken from Revised 
universal soil loss equation (RUSLE) (Mitasova et al., 1996). 

The mentioned three topographic indices were calculated for a small area in the 
forested hilly terrain near Lviv (Ukraine), using 5 m DEM interpolated from a detailed 
topographic map (Mkrtchian, 2008). The topography of the area is shown on Fig. 2, 
while the mentioned topographic indices calculated for this area are shown on Fig. 3. 

These indices were then used in modeling (delineating) morphotops using iterative 
cluster analysis method (k-means) (Mkrtchian, 2008). Results of the modeling with 5 
pre-given classes are shown in Fig. 4. The obtained classes were analyzed regarding 
their differences in some observed properties of plant cover, like the distribution of 
plant species and the tree stand composition (Mkrtchian, 2006; Kovalchuk & 
Mkrtchian, 2008). ANOVA method revealed the statistically significant differences in 
some plant species projective cover between morphotops, as well as differences in tree 
stand composition. For instance, morphotops 1 and 5 (Fig. 4) have got the largest share 
of beech (Fagus sylvatica) among the others, while morphotop 3 have got the largest 
share of hornbeam (Carpinus betulus) (Mkrtchian, 2008; Kovalchuk & Mkrtchian, 
2008). 

 
 

Fig. 2. Elevation data for a study area near Lviv (Ukraine). 
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Fig. 3. Topographic indices calculated for study area (Fig. 2): insolation index (top), 
terrain erosion potential (middle); topographic wetness index (bottom). 
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Fig. 4. Morphotops distinguished at the study area (Fig. 2, 3). 
 

In another research, the same method has been used to distinguish morphotops 
in the 90*70 km area in the central part of Ukrainian Carpathians. Here, the SRTM 
DEM was used as a data source, with 30 m resolution (Jarvis et al., 2008). Several 
options with different preset number of clusters have been tried out. The result 
obtained with only three clusters is shown on Fig. 5. The morphotop cluster 1 here 
corresponds to foothills and valley bottoms, with elevations approximately up to 500 m 
a.s.l. Besides the lowest among all the morphotops elevation values, this morphotop is 
characterized by the lowest erosion potential index and the highest values of 
topographic wetness index. Morphotop 2 corresponds mostly to steeper north-eastern 
mountain slopes and is characterized by the highest erosion potential index, the lowest 
insolation and the relatively low topographic wetness index. Morphotop 3 corresponds 
to more gentle south-western slopes and mountaintops, and is characterized by the 
highest elevation values, highest insolation values, moderate erosion potential and 
relatively low topographic wetness index. When the preset number of clusters is larger, 
these morphotops become subdivided into smaller ones, which are more homogenous 
with respect to values of topographic indices. For instance, with 8 total classes, 
mountaintops have got separated into a separate morphotop with the largest elevation 
and insolation values, while morphotop 1 (Fig. 5) became subdivided into two smaller 
morphotops: the one corresponding to river valley bottoms (floodplains, lower terraces 
and mountain rivers gorges), and the other morphotop corresponding to gentle foothill 
slopes and upper river terraces. 

In another our study, the structure of the relationships between terrain 
attributes and land surface reflectance values as revealed in LANDSAT ETM+ 
multispectral image for the mentioned part of the Ukrainian Carpathians has been 
analyzed using statistical methods of principal component analysis and the canonical 
correlation analysis (Mkrtchian, 2017). The results of the study prove the existence of 
rather strong relationships between the land surface morphometry and ecosystem 
distribution and properties reflected on image bands. The two major morphometric 
factors of land cover differentiation appeared to correspond to the large-scale 
distribution of elevation (the distinction between the high and low altitudes, canonical 
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root 1), and to the distinction between the steep shady slopes and sunlit flat areas 
(canonical root 2) (Mkrtchian 2017). 

 
Fig. 5. Morphotops for study area in the central part of Ukrainian Carpathians. 

 
Besides classification, another formal procedure – segmentation – can be 

applied if the aim is to produce spatially contiguous units. Special techniques are 
applied for this aim that consistently combine parts of the area deemed sufficiently 
homogenous with respect to the values of given topographic indices (the results of the 
application of this method for the mentioned study area – see (Mkrtchian, 2014)). 

Conclusion. Land surface morphometry can be regarded as an indirect 
ecological factor sensu (Austin, Smith, 1989) that influences the distribution of 
ecological characteristics and processes (as related to biological entities: populations, 
species, and communities, as well as to human activities, like a suitability of land for a 
certain land utilization type). Ecological geomorphometry has been put forward as a 
field of research that applies quantitative data on terrain morphology as an indirect 
ecological factor to study ecosystems, to analyze, predict and map their properties. 
Three main concepts of ecological geomorphometry were expounded on: terrain 
attributes, topographic variables, and morphotopes. 

DEMs and spatial imagery together with advanced tools of data processing 
offered by GIS and data analysis software present opportunities to more directly take 
into account ecological requirements and factors when selecting appropriate terrain 
attributes and topographic indices for their characterization. It has been shown how 
topographic indices that relate to major ecological factors like light and water 
availability, thermal regime, and nutrient availability can be used to automatically 
distinguish and map morphotops – spatial units that are distinguished by terrain 
morphology, with criteria relevant by a viewpoint of a certain ecological subject. 

Terrain variables can be used for modeling the distribution not only of the 
single species but also of ecosystems as an whole. Such kinds of studies are 
methodologically akin to the mapping methods of the aforementioned landscape 
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science. If the produced maps are based solely on such kind of data, then what is 
mapped is not the actual (real) ecosystems, but “potential eco-systems” that coincide 
with spatial distribution of those landform characteristics known to regulate the 
reception and retention of energy and water (Rowe, 1996). The authors of this work 
make such a strong claim as that “all fundamental variations in landscape ecosystems 
can initially (in primary succession) be attributed to variations in landforms as they 
modify climate (i.e. radiation and moisture regimes), select the ‘‘fit’’ plants and 
animals from the available biota, and thus control the formation of soils and their 
topographic facets’’ (Rowe, 1996). It is essentially the same presupposition as that 
lying at the heart of the “classical” landscape science widespread in the realm of ex-
USSR. As any ecological subject by definition possesses a degree of plasticity 
(independence from influencing ecological factors), being able to adapt to them as well 
as to change them to a certain degree, such presupposition is too strong. However, 
using terrain data widely available nowadays in form of detailed DEM to analyze and 
map ecological factors proves indispensable tool in modern spatial ecology, for 
analyzing the distribution of biological species as well and for assessment of the 
suitability of land for a certain land utilization type. 
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Анотація. Морфологія ґрунту є відображенням його внутрішніх особливостей. 
Зовнішні якості генетичних горизонтів відтворюють речовинний склад ґрунту, а за 
професійного їхнього аналізу можуть дати уявлення про характер режимів, які 
визначають сучасні процеси генези ґрунтів. Загалом аналіз морфогенезу дає змогу уявити 
перебіг ґрунтотворного процесу. Питанню морфогенезу ґрунтів белігеративних 
комплексів присвячено багато праць та публікацій, однак наявний фактичний матеріал є 
незначним за обсягом, недостатньо систематизованим і узагальненим. У дослідників з 
вивченням таких ґрунтів виникають труднощі з класифікацією та діагностикою об’єктів 
дослідження. Дискусії щодо цих питань тривають і досі.  

Старий замок Кам’янцець-Подільського державного історичного музею-заповідника 
являє собою довговічний саморегульований військово-фортифікаційний белігеративний 
ландшафтний комплекс схилового типу, розташований у надканьйонній частині долини 
річки Смотрич. Загальна площа Старого замку близько 4,5 га. Первинні обстеження 
ґрунтів у межах Старого замку проведені ще 1932 року професором В. В. Акімцевим. У 
результаті досліджень детально описано морфогенетичні властивості ґрунту, 
сформованого на відкритій терасі “Денної Вежі”. 

Проаналізовано наукові праці та публікації присвячені морфогенезу сучасних і 
похованих ґрунтів белігеративних комплексів. Здійснено порівняльний аналіз 
різночасових морфогенетичних особливостей урборендзини, що утворилася на відкритій 
терасі “Денної Вежі” Старого замку Кам’янець-Подільського державного історичного 
музею-заповідника. Подано детальні описи морфогенетичних властивостей 
досліджуваного ґрунту. Значну увагу приділено відмінностям у морфологічних описах. 
Встановлено динаміку змін морфогенетичних показників. Наведено порівняння систем 
індексації генетичних горизонтів досліджуваного ґрунту використаних різними 
дослідниками. Застосовано класифікацію системи ФАО (WRB, 2006) у поєднанні з 
субстратно-функціональною класифікацією антропогенних ґрунтів О. Б. Вовк та 
профільно-генетичною класифікацією М. М. Строганової. Під час досліджень 
використано такі наукові методи: морфологічний, аналітичний, джерелознавчий, 
проблемно-хронологічний, порівняльно-географічний, археологічний. 

Ключові слова: белігеративний комплекс; морфогенез; ґрунт; урборендзини; “Денна 
Вежа”. 
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Abstract. The appearance of the soil, i.e. its morphology, is a reflection of its internal 
features, such as mineral composition and physico-chemical characteristics. External qualities 
of genetic horizons reproduce the material composition of the soil, and in their professional 
analysis can give an idea of the nature of the regimes that determine the modern processes of 
soil genesis. Morphogenetic characteristic properties of soil are formed in the process of soil 
formation. There is a number of works and publications regarding the morphogenesis of soils of 
beligerative complexes, but due to certain difficulties in their research, the available factual 
information is insignificant, insufficiently systematized and generalized. Researchers have 
difficulty classifying and diagnosing research objects when studying such soils. Discussions on 
these issues continue to this day. 

The old castle of the Kamyanets-Podilsky State Historical Museum-Reserve is a long-
lasting self-regulated military fortification beligerative landscape complex of the slope type. 
Located in the canyon part of the valley of the river Smotrych. The total area of the Old Castle 
is about 4.5 hectares. The initial soil surveys within the Old Castle were conducted in 1932 by 
Professor VV Akimtsev, as a result of which the morphogenetic properties of the soil formed on 
the open terrace of the “Denna Tower” were described in detail. 

The article analyzes the available scientific works and publications on the morphogenesis 
of modern and buried soils of beligerative complexes. A comparative analysis of different 
morphogenetic features of urborendzin formed on the “Denna Tower” of the Old Castle in 
Kamianets-Podilskyi region is carried out. Detailed descriptions of morphogenetic characteristic 
properties of the studied soil are given. Much attention is paid to differences in morphological 
descriptions. The dynamics of changes in morphogenetic parameters is established. The 
comparison of indexing systems of genetic horizons of the studied soil used by different 
researchers is given. The classification of the FAO system (WRB, 2006) in combination with 
the substrate-functional classification of anthropogenic soils O. B. Vovk and the profile-genetic 
classification of M. M. Stroganova were used. The following scientific methods were used in 
the process of research of morphological features of beligerative structures soils of the 
Kamianets-Podilskyi Old Castle: morphological, cartographic, source, problem-chronological, 
comparative-geographical, and archeological. 

Key words: beligerative complex; morphogenesis; soil, urborendzin; the “Denna Tower”. 
 

Вступ. Зовнішній вигляд ґрунту – його морфологія – є відображенням його 
внутрішніх особливостей, таких як мінеральний склад та фізико-хімічні 
характеристики. Морфогенетичні властивості ґрунту формуються у процесі 
ґрунтотворення. Як зазначає В. В. Добровольський, за взаємозв’язками між 
процесами під час формування ґрунтів і проявами цих процесів у вигляді 
морфологічних особливостей ґрунту можна безпосередньо в польових умовах на 
основі візуальних спостережень робити обґрунтовані висновки щодо процесів, 
які сформували ґрунт, і властивостей, яких ґрунт набув у результаті дії цих 
процесів (Добровольский, 2001). Повніше питання морфології ґрунту викладено 
у працях Б. Г. Розанова. Науковець стверджує, що зовнішні особливості  
морфологічних горизонтів відображають речовинний склад ґрунту, а за вмілого 
їхнього трактування можуть дати уявлення щодо характеру режимів, які 
визначають сучасні процеси ґенези ґрунтів (Розанов, 2004). 

Оскільки морфологічні ознаки ґрунтів є концентрованим відображенням 
їхнього речовинного складу і властивостей, то морфогенетичний аналіз 
важливий для відображення їхньої ґенези, історії та розвитку у процесі 
ґрунтотворення. 
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Морфогенез ґрунтів белігеративних комплексів розглядали у низці праць та 
публікацій, однак зважаючи на певні труднощі їхніх досліджень, викладений 
фактичний матеріал є незначним за обсягом, недостатньо систематизованим і 
узагальненим (Александровский і Александровская 2005; Герасимова, 
Строганова і Можарова, 2017; Дмитрук, Матвіїшина і Слюсарчук, 2008; 
Кармазиненко, 2010; Плеханова, 2017). Труднощі спричиняє відсутність єдиної 
класифікаційної системи, єдиних діагностичних ознак та різноманітність 
трактування морфологічних особливостей генетичних горизонтів.  

Мета дослідження – вивчення морфогенетичних особливостей 
урборендзини, що утворилася на “Денній Вежі” Старого замку Кам’янця-
Подільського. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити основні 
завдання дослідження: проаналізувати існуючі публікації стосовно морфогенезу 
ґрунтів белігеративних комплексів; описати морфогенетичні властивості 
досліджуваного ґрунту; здійснити порівняльний аналіз різночасових 
морфогенетичних властивостей досліджуваного ґрунту.  

Об’єктом дослідження є урборензина “Денної Вежі” Старого замку 
Кам’янця-Подільського. Предмет дослідження – морфогенетичні властивості 
досліджуваного ґрунту. 

Методика досліджень. У процесі досліджень морфологічних особливостей 
та проведені порівняльного аналізу різночасових морфогенетичних показників 
урборендзин “Денної Вежі” Старого замку Кам’янець-Подільського державного 
історичного музею-заповідника нами використано такі наукові методи: 
морфологічний, аналітичний, джерелознавчий, проблемно-хронологічний, 
порівняльно-географічний, археологічний. 

Результати. Вивчення антропогенно-перетворених ґрунтів та критеріїв їхньої 
діагностики розпочав наприкінці XIX століття В. В. Докучаєв, котрий одним з 
перших звернув увагу на можливість та необхідність вивчення ґрунтового 
покриву у межах давніх городищ, поселень і міських територій, при цьому 
ініціюючи і здійснюючи спробу дослідити антропогенні ґрунти на стінах 
Староладозької фортеці. В результаті досліджень науковець запропонував 
відносити ґрунти давніх поселень, городищ і оборонних споруд до числа міських 
антропогенних ґрунтів (Докучаєв, 1953). Сьогодні триває дискусія щодо місця 
антропогенних ґрунтів у національній і низці світових класифікацій. Дискусія 
спричинена методологічно-термінологічною плутаниною, невпорядкованістю 
методів та використанням різних діагностичних ознак, що своє чергово, 
спровокувала виділення антропогенних ґрунтів на різних класифікаційних рівнях 
(Тонконогов, 1990). У системі ФАО для антропогенних ґрунтів передбачена 
окрема ґрунтова одиниця – Anthrosols (WRB, 2006) 

Для діагностики об’єктів дослідження та їхньої номенклатури нами 
використано класифікацію системи ФАО (WRB, 2006) у поєднанні з субстратно-
функціональною класифікацією антропогенних ґрунтів О. Б. Вовк та профільно-
генетичною класифікацією М. М. Строганової (Строганова, 1992; Вовк, 2008). 

Позначення генетичних горизонтів здійснено за системою індексів, 
запропонованою академіком О. Н. Соколовським, з доповненнями, 
запропонованими С. П. Позняком та А. А. Кирильчуком у поєднанні з 
класифікацією, розробленою М. М. Строгановою (Соколовський, 1971; 
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Строганова, 1992; Позняк, 2010; Кирильчук, 2004). Забарвлення генетичних 
горизонтів визначали за шкалою Манселла (Munsell, 1994).  

Задля детального вивчення морфогенетичних особливостей сучасного стану 
природно-антропогенних, антропогенних глибокоперетворених (у тім числі 
похованих) ґрунтів на території Старого замку Кам’янець-Подільського 
державного історичного музею-заповідника проведені комплексні ґрунтово-
географічні дослідження. У результаті досліджень на відкритій терасі “Денної 
Вежі” виявлено ґрунт, визначений як урборендзина короткопрофільна з 
похованим гумусовим горизонтом. У короткопрофільних рендзин вирізняють 
чітко виражений гумусово-акумулятивний (Hca), добре помітний  перехідний 
гумусовий (HPca) і найменш виражений перехідний гумусований (Hpса) 
горизонти (Кирильчук, 2019). 

Професор В. В. Акімцев 1932 року (Акімцев, 1932) здійснив первинні 
обстеження ґрунтів у межах Старого замку і детально описав морфогенетичні 
властивості ґрунту, сформованого на відкритій терасі “Денної Вежі”(рис. 1). 

Нами 2019 року здійснено повторні дослідження морфогенезу урборендзин 
“Денної Вежі” та проведено порівняльний аналіз різночасових морфогенетичних 
показників цих ґрунтів.  
 

 
Рис. 1. Історичне фото досліджень В. В. Акімцева 

Fig. 1. Historical photo of V. V. Akimtsev's researches 
 
“Денна Вежа” – наймасивніша і найдавніша з усіх замкових веж (рис. 2), 

розташована на західному розі головного двору Старого замку на перетині його 
південно-західних і північно-західних мурів. Найскладніша споруда замку, 
формування якої пов’язане з раннім періодом функціонування замку 
(Пламеницька, 2012). 
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Рис. 2. Сучасний вигляд “Денної Вежі” з південно-західного боку 
Fig. 2. Modern view of the “Denna Tower” from the southwest side 

Розріз 1-ДВ (рис. 3) закладено на терасі кам’яного перекриття у верхній 
частині “Денної Вежі” на відстані 1,5 м від внутрішнього краю стіни у північно-
західному напрямку. Це повністю відповідає місцю закладання розрізу описаного 
В. В. Акімцевим. Географічні координати 48°40′25,44″ пн. ш. і 26°33′42′97″сх. д. 
Поверхня тераси задернована. 
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Рис. 3. Урборендзина короткопрофільна з похованим гумусовим горизонтом 

на терасі верхньої відкритої частини “Денної Вежі” 
Fig. 3. Urborendzina short-profile with a buried humus horizon on the terrace of 

the upper open part of the “Denna Tower” 
 

Також на відмінності в описах впливає використання різних систем індексів 
позначення генетичних горизонтів (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Порівняльна таблиця систем індексації генетичних горизонтів 

(система І – використана В. В. Акімцевим 1932 року; система ІІ – використана за 
сучасними дослідженнями 2019 року). 

Table 1. Comparative table of indexing systems of genetic horizons (system I used 
by V .V. Akimtsev 1932 and system II used in modern research 2019) 

Системи Назва Діагностика 
І ІІ   
1 2 3 4 

A0 Hd Дернина Мінеральний гумусово акумулятивний поверхневий 
горизонт, що формується під трав’янистою рослинністю, 
складається на половину об’єму з живих коренів, сірий 
пухкий 

А1 
 
 

Hca Гумусовий 
горизонт 

Мінеральний горизонт акумуляції гумусу, найтемніше 
забарвлений у профілі, розташований у верхній частині 
профілю, добре оструктурений 
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Закінчення таблиці 1 
1 2 3 4 

В Hpcau Перехідний 
гумусований 

горизонт 

Мінеральний гумусований горизонт, перехідний в 
ґрунтотворну породу зі значним вмістом матеріалу 
ґрунтотворної породи 

C 
 

Pcau Материнська 
порода 

Гірська порода, з якої сформувався ґрунт. Горизонт 
літологічно подібний на ґрунт, але не має його ознак 

D Dca Підстилаюча 
порода 

Порода, що залягає нижче ґрунтотворної  

 
Задля порівняння виявлених морфологічних ознак з попередніми 

дослідженнями наведемо різночасові морфологічні описи (табл. 2). 
 
Таблиця 2. Різночасові морфологічні описи урборендзини на терасі верхньої 

відкритої частини “Денної Вежі” 
Table 2. Different morphological descriptions of urborendzina on the terrace  

of the upper open part of the “Denna Tower” 
Первинні дослідження В. В. Акімцева  

1932 р. 
Сучасні дослідження, 2019 р. 

1 2 
Hor. A0 
0–1 см 

Мохово-луговий шар, матовий 
 

Hd 
0–2 см 

Дернина, складена з переплетеного коріння 
багаторічних трав і детриту; у деяких 
місцях на поверхні трапляються асоціації 
моху 

Hоr. А1 
1–5см 

Сірий, грудкувато-зернистий, в деяких 
місцях має ламінарну структуру, з 
безліччю корінців, легкосуглинковий, 
трапляються дрібні камені, інколи щебінь; 
в деяких місцях ледь закипає від HCl; 
забарвлення повітряно-сухого зразка за 
Тюремновим (1325\18) 

 
Hcau 

2–25 см 
Гумусово-акумулятивний горизонт, 
свіжий, сірий з буруватим відтінком (10YR 
4\2), середньосуглинковий, грудкувато-
зернистої структури,  середньоущільнений, 
карбонатний. У верхній частині багато 
дрібних корінців трави, але до глибини 15 
см їхня кількість істотно зменшується. 
Перехід у наступний генетичний горизонт 
поступовий за щільністю та наявністю 
включень 
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Закінчення таблиці 2 
1 2 

Hor. B 
5–30 см 

Сірувато-каштановий, наявні вертикальні 
тріщини, що ділять горизонт на великі 
колони; щільний, горіхуватої структури, у 
тріщинах спостерігаються копроліти, не 
закипає від HCl. Включення: часом щебінь 
і річкові мушлі, при зачистці ґрунту 
виявлено невеликого земляного  черв'яка і 
дрібних мурах; забарвлення за  
Тюремновим (1225\18). 

 

 

Hpсаu/a1 
25–31см 

Перехідний добре гумусований горизонт,  
вологий, сірий з бурим (10YR 5\3); 
середньосуглинковий, грудкувато-
зернистої структури, щільний, 
карбонатний. Наявні включення вихідної 
породи у вигляді вапняку та вапнякового 
цементу, є невелика кількість дрібних 
корінців. Перехід різкий за забарвленням 
та кількістю елювію 

 [Hp2са/a2] 
38–50 см 

Похований гумусовий горизонт, вологий, 
сірувато-бурого забарвлення (2,5Y 6\3); 
середньосуглинковий, нетривкої 
грудкуватої структури, слабоущільнений, 
карбонатний. Включення: іржаві сліди від 
цвяхів та рештки вугілля. Перехід у 
підстилаючу породу різкий 

Dca 
50–52 см 

Підстилаюча порода складається з 
суцільних стінових блоків, вапнякового 
цементу та уламків доломітизованого 
вапняку. Забарвлення звітреної 
дрібноземистої частини, білувато-буре 
насичене (2,5Y 8\4) 

 
Порівнюючи зазначені вище морфологічні описи, наголосимо, що нами 

виявлено похований гумусний горизонт, який за первинного обстеження не було 
виявлено, що суттєво змінює потужність і загалом морфологічну будову профілю 
досліджуваних ґрунтів.  

Для візуального відображення відмінностей сформовано вертикальну 
гістограму з позначеннями генетичних горизонтів (рис. 4). 

Рендзини зачисляють до групи ґрунтів з акумулятивно-ізогумусовим типом 
профілю, що характеризується внутрішньопрофільним накопиченням органічної 
речовини з високим ступенем її гуміфікації, порівняно високою швидкістю 
розкладання і мінералізації підстилки, утворенням специфічних гумусових 
речовин міцно зв’язаних з мінеральною масою ґрунту (Кирильчук, 2019). 
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Рис. 4. Порівняльна гістограма вертикальної профільно генетичної диференціації 

урборендзини короткопрофільної. Умовні позначення: 1 – профіль 
В. В.  Акімцева 1932 року; 2 – сучасний профіль 2019 року 

Fig. 4. Comparative histogram of vertical profile genetic differentiation of short-profile 
urborendzina. Symbols: 1 – Profile of V. V. Akimtsev in 1932;  

2 – Modern profile in 2019 
 

Стосовно фізико-хімічних властивостей урборендзини короткопрофільної за 
допомогою лабораторних робіт з’ясовано, що за вмістом загального гумусу у 
верхньому гумусово-акумулятивному горизонті (Hcau) 3,59 %, ґрунт належить до 
середньогумусних (3–5 %) і за останні сто років (згідно з аналізами 
В. В. Акімцева 3,5 % гумусу) приріст гумусу становить 0,9 %, що зумовлено 
інтенсифікацією процесів  мінералізації органічних речовин та їхньої гуміфікації. 

Досліджуваний ґрунт характеризується дуже високим і високим ступенем 
гуміфікації з коливанням показників від 50,4 % у горизонті (Hcau) до 34,4 % у 
похованому ([Hp2са/а2]). Тип гумусу переважно гуматний, у верхній частині  
профілю і фульватно-гуматний у перехідному та похованому 
горизонтах. Відношення Сгк : Сфк  становить 1,05–0,48, 0,54–0,47 і 0,59–0,53 
відповідно. 
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Гуматний тип гумусу в гумусово-акумулятивному горизонті,  зумовлений 
тривалим переважанням у структурі фітоценозу трав’янистих рослинних 
формацій, які знаходяться в рамках лучно-степового різнотрав’я, хоча і 
трансформувалися за останні 100 років. В обох випадках  домінантним є пирій 
повзучий (elymus repens), багато полину понтійського (artemisia pontica), часто 
трапляється люцерна серповидна (medicago falcata) зникла тільки цибуля 
круглоголова (allium sphaerocephalon), яка заміщена ріпаком (brassica 
napus). Також висока мікробіологічна активність у верхніх горизонтах (Hcau) і 
(Hpcau/a1) пов’язана із низьким вмістом СаСО3 – 0,79 % і 0,38 %, відповідно. 

Для рендзин характерним є наявність елювію ґрунтотворної породи в усьому 
профілі, що представлений у вигляді уламків різної форми та розміру, а також 
тонкодисперсного карбонатного матеріалу. У процесі вивітрювання карбонатних 
порід основна маса карбонатів виноситься за межі профілю, отож їхню 
акумуляцію у профілі розглядають як інтразональне явище (Кирильчук, 2019). 
Досліджувану урборендзину слід вважати інтразональною через акумуляцію 
СаСО3, що становить 10,64 % у похованому горизонті ([Hp2са/a2]) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Вміст СаСО3( %) розрізу 1-ДВ  “Денної Вежі” 

Fig. 5. The content of CaCO3% section 1-DV “Denna Tower” 
 

Порівнюючи відомості про вміст поглиненого СаСО3 у минулому, (горизонт 
(А1) 0,89 % і (B) 0,81 %) з відповідними сучасними показниками ((Hcau) 0,79 % і 
(Hpcau/a1) 0,38 %) спостерігаємо процес декальцинації з винесенням карбонатів 
вниз за профілем за постійного їхнього надходження від вивітрювання 
оборонних мурів вежі. 

Аналіз результатів визначення величини pH та його профільний розподіл 
засвідчує, що лужна і сильно лужна реакції характерні для короткопрофільної 
рендзини, адже генетичний профіль, сформований частково, вплив ґрунтотворної 
породи і загального карбонатовмісного середовища вивітрювання оточуючих 
матеріалів на показник pH доволі великий. Водночас процеси розчинення і 
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вилуговування карбонатів протікають не інтенсивно через недостатній рівень 
зволоження. 

Обговорення. Зовнішній вигляд ґрунтового профілю – морфологія – 
відображає його найважливіші властивості та особливості походження і 
розвитку. 

Вивчення морфологічної будови ґрунтів белігеративних комплексів 
супроводжується складнощами, пов’язаними з відсутністю єдиної 
класифікаційної системи, єдиних діагностичних ознак та різноманітністю 
трактування морфологічних особливостей генетичних горизонтів. Дискусії щодо 
місця антропогенних ґрунтів у національній і низці світових класифікацій 
тривають і досі. Отож морфогенетичний аналіз таких ґрунтів важливий для 
відображення генези, історії та розвитку у процесі ґрунтотворення. 

Діагностуючи об’єкти дослідження, ми використовували класифікаційну 
систему ФАО (WRB, 2006) у поєднанні з субстратно-функціональною 
класифікацією антропогенних ґрунтів О. Б. Вовк та профільно-генетичною 
класифікацією М. М. Строганової. Зазначена класифікація ґрунтується на 
профільно-генетичному і факторно-генетичному принципах з використанням 
діагностичного горизонту (Urbic). Діагностичний горизонт “urbic” – це 
поверхневий насипний, перемішаний горизонт, частина культурного шару з 
вмістом домішок антропогенних включень (будівельного і побутового сміття, 
промислових відходів) > 5 % та потужністю > 5 см. Його позначають літерою 
латинського алфавіту “U”. 

Характерними для морфологічної будови рендзин є: слаборозвинутий 
профіль, потужність якого 10–50 см; значний вміст уламків вапняку, кількість і 
розміри якого зростають з глибиною сягаючи горизонту (Pca). У 
короткопрофільних рендзинах прийнято виділяти горизонти: чітко виражений 
(Hca); добре помітний перехідний гумусовий (HPca); найменш виражений 
перехідний гумусований (Phca), що й відображено у наших дослідженнях. Під 
час первинних досліджень, таких горизонтів не виокремлено , натомість 
використано зовсім іншу класифікацію, актуальну у той час. 

Висновки. Порівнюючи різночасові морфологічні описи урборендзини 
короткопрофільної виявлено низку відмінностей: використані різні 
класифікаційні системи діагностики генетичних горизонтів; за сучасних 
досліджень виявлено більшу потужність ґрунтового профілю; додатково 
виявлено, похований гумусний горизонт та підстилаючу породу, що суттєво 
змінює вертикальну диференціацію. У всьому профілі присутні артефакти, які 
В. В. Акімцевим не були ідентифіковані.  

Загалом досліджуваний ґрунт характеризується мозаїчним типом профілю з 
чітко вираженою просторовою неоднорідністю і наявністю морфологічних 
елементів різної форми, забарвлення, розмірів. Характер і форма переходів між 
горизонтами засвідчують неодноразовий антропогенний вплив на 
них. Артефакти антропогенного походження належать до різних культурних 
шарів. Карбонатна підстилаюча порода зумовила присутність карбонатних 
включень у межах всієї дрібноземистої частини ґрунту. 

На підставі результатів лабораторно-аналітичних досліджень встановлено, 
що досліджуваний ґрунт (урборендзина) належить до середньогумусних, 
накопичення гумусу відбувається доволі інтенсивно. Тип гумусу переважно 
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гуматний у верхній частині і фульватно-гуматний вниз за профілем. Виявлені у 
верхній частині профілю карбонати виносяться з верхніх гумусних горизонтів і 
акумулюються переважно у похованому ([Hp2са/а2]). Реакція ґрунтового 
середовища у межах усього профілю урборендзини короткопрофільної лужна і 
сильнолужна.  
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Анотація. Запропоновано визначення інформаційного ґрунтознавства як нового 
напряму науки про ґрунти, який включає систему впорядкування, збору, зберігання і 
аналізу даних про ґрунти на різних ієрархічних рівнях, отримання безперервної в 
просторі і часі інформації про стан ґрунтового покриву для моделювання й 
збалансованого використання, відтворення й управління ґрунтовими ресурсами на основі 
природоохоронних, соціальних, екологічних, економічних і правових вимог. Предметом 
дослідження інформаційного ґрунтознавства є всі аспекти функціонування інформації, а 
саме: (1) процеси виникнення, передачі, зберігання, обробки, поширення інформації про 
ґрунт, його властивості і ґрунтові процеси; (2) способи управління інформаційними 
процесами; (3) загальні закономірності впливу інформаційних процесів на характер 
прикладних комунікацій у ґрунтознавстві. Розглянуто традиційні та сучасні методи 
аналізу ґрунтової інформації, які формують сучасний методологічний апарат 
інформаційного ґрунтознавства. Досліджено особливості формування тематичних баз 
даних чинників ґрунтоутворення (зокрема, визначального геоморфологічного чинника), 
та використання просторових аналітичних функцій ґрунтових інформаційних систем у 
моделюванні впливу рельєфу на розвиток ерозійних процесів певної території. 
Інформаційне ґрунтознавство, як прикладний напрям ґрунтознавства, вважають 
інтегральним науковим напрямом, також використовує методи і досягнення багатьох 
точних і гуманітарних наук. 

Розвиток нового напряму організації та аналізу ґрунтових даних на основі 
автоматизованих інформаційних систем зумовив використання у ґрунтознавстві нової 
термінології, яку запозичено з інформатики, теорії обчислювальної техніки та 
програмування, що також значно розширює словник понять з математичної галузі. Цей 
неминучий і необхідний для нашої науки процес, сприяє підвищенню її ефективності в 
зв'язку з використанням сучасних досягнень наведених вище порівняно нових дисциплін. 

Ключові слова: ґрунтова інформація; інформаціологія; база даних; інформаційне 
ґрунтознавство. 
 
THEORETICAL BASICS OF THE SCIENTIFIC TREND OF 
INFORMATIONAL SOIL SCIENCE 
Taras Yamelynets  
Ivan Franko National University of Lviv 

 
Abstract. The definition of informational soil science as a new trend of soil science is 

proposed, and includes a system of ordering, collecting, storing and analyzing of the soil data at 
different hierarchical levels, obtaining continuous in space and time information on soil 
conditions for modeling and balanced use, reproduction and management of soils, resources 
based on environmental, social, environmental, economic and legal requirements. The subject 
of informational soil science is all aspects of the functioning of information, namely: (1) the 
processes of origin, transmission, storage, processing, dissemination of information about the 
soil, its properties and soil processes; (2) ways to manage information processes; (3) general 
patterns of influence of information processes on the nature of applied communications in soil 
science. Traditional and modern methods of analysis of soil information, which form the 
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modern methodological apparatus of informational soil science, are also considered. 
Peculiarities of formation of thematic databases of soil formation factors, in particular 
determining geomorphological factor, and use of spatial analytical functions of soil information 
systems in modeling of influence of a relief on development of erosion processes of a certain 
territory are considered. Since informational soil science, as an applied trend of soil science, is 
considered an integrated scientific subject, it also uses the methods and achievements of many 
applied and humanitarian sciences. 

It can be argued that in connection with the development of a new direction of 
organization and analysis of soil data based on automated information systems, new 
terminology borrowed from computer science, computer theory and programming is widely 
used in soil science, the vocabulary of concepts in mathematics is significantly expanded. This 
is an inevitable and necessary for our science process that helps to increase its efficiency in 
connection with the use of modern achievements of these relatively new disciplines. 

Keywords: soil information; informatiology; data base; informational soil science. 
 
Вступ. У двадцять першому столітті суспільство вступило в етап розвитку, 

для якого характерний новий спосіб виробництва – інформаційний. Це пов'язано, 
передусім, з процесами інформатизації, впровадження інформаційних технологій 
у різні сфери життя. Інформація стає основою генерування ідей, комунікацій та 
виробництва. Саме поняття інформації щораз ширше використовують у різних 
галузях знань, що зумовлює підвищений інтерес з боку вчених. Осмислення 
феномена інформації почалося порівняно нещодавно. Проте уже сьогодні 
поняття інформації є одним з фундаментальних не тільки в інформаціології 
(науці про інформацію), й в інших галузях науки, зокрема ґрунтознавстві. 
Головними завданнями нашого дослідження є формулювання базових понять 
нового напряму ґрунтознавства – інформаційного ґрунтознавства, зокрема, 
визначення його об’єкта, предмета та основних завдань цього напряму, аналіз 
методологічних підходів, які використовують або можуть бути використати в 
інформаційному ґрунтознавстві. Також увагу зосереджено на особливостях 
формування тематичних баз даних чинників ґрунтоутворення (зокрема, 
визначального геоморфологічного чинника) та використання просторових 
аналітичних функцій ґрунтових інформаційних систем у моделюванні впливу 
рельєфу на розвиток ерозійних процесів певної території. На прикладі 
геоморфологічного чинника визначено підходи до формування тематичних баз 
даних в інформаційному ґрунтознавстві. 

Аналіз публікацій і методика досліджень. З метою обґрунтування 
теоретичних засад інформаційного ґрунтознавства проаналізовано вагоміші 
наукові і прикладні напрацювання, відображені у працях вітчизняних учених-
ґрунтознавців С. П. Позняка, В. В. Медведєва, Т. М. Лактіонової, Н. М. Бреус, С. 
І. Веремеєнко, а також в іноземних літературних джерелах – К. Фокса, А. Хадаса, 
К. Омуто, І. А. Крупеникова, К. Д. Глінки, Б. Г. Розанова та інших. Досліджено 
найвідоміші регіональні і глобальні ґрунтові інформаційні системи і бази даних, 
які містять важливі теоретичні і прикладні аспекти організації і функціонування 
ґрунтових даних. Проаналізовано такі основні ґрунтові інформаційні системи: 
SOTER (глобальна), SoilGrids (глобальна), LUCAS (Європа), ESDB (Європа), 
NASIS (США), CanSIS (Канада). Здебільшого системи апробовані і протестовані. 
Також досліджено праці з інформаціології як метадисципліни, яка розглядає 
проблеми різних галузей знань (природничо-наукових або гуманітарних) з 
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єдиних інформаційних позицій, а це праці вчених Р. МакЕліс, І. Юзвішина, 
М. Кириченок (Юзвишин, 2001; Кириченко, 2017; McEliece R., 2004). З одного 
боку ми досліджували інформатику як галузь знань інформаційної діяльності та 
комунікації, а з іншого – як технологію управління інформацією. Саме 
інформатика є базовою одиницею інформаціології і вивчає інформацію, 
отриману в результаті наукової та виробничої діяльності, досліджує методи і 
засоби її створення. Базуючись на цих дослідженнях, ми можемо сформулювати 
основні теоретичні засади інформаційного ґрунтознавства. Окрім того, на 
прикладі геоморфологічного ґрунтотворного чинника запропоновано підходи до 
формування тематичних баз даних в інформаційному ґрунтознавстві та 
здійснення моделювання впливу рельєфу на розвиток ерозійних процесів певної 
території (Ямелинець, 2006; Ямелинець та ін., 2012). Отримані дані використано 
для формування тематичної складової інформаційного ґрунтознавства. 

Результати. Протягом понад півстоліття в інформаціології неодноразово 
виникали і зникали ті чи інші напрями. Можливість розширення області 
застосування визначали, передусім, розвитком засобів обчислювальної техніки і 
накопиченням моделей і методів їхнього застосування під час вирішення задач 
різного типу. Сьогодні до інформаціології належать такі області дослідження, 
методи і підходи, які ми можемо широко застосовувати в інформаційному 
ґрунтознавстві (Юзвишин, 2001): 

- теорія алгоритмів (формальні моделі алгоритмів, проблеми та 
складність обчислень);  

- логічні моделі (дедуктивні системи, складність виведення, 
нетрадиційні обчислення: індуктивний і абдуктивний висновок, 
висновок за аналогією, правдоподібний висновок тощо); 

- бази даних (структури даних, пошук відповідей на запити, логічний 
висновок у базах даних, активні бази); 

- розпізнавання навколишнього світу і обробка зорових сцен 
(статистичні методи розпізнавання, використання різних просторів, 
теорія розпізнавання алгоритмів, тривимірні сцени); 

- інженерія математичного забезпечення (мови програмування, 
технології створення програмних систем, інструментальні системи); 

- теорія комп'ютерів і обчислювальних мереж (архітектурні рішення, 
багатоагентні системи, нові принципи обробки інформації); 

- використання комп'ютерів у замкнутих системах (моделі реального 
часу, системи моніторингу). 

Інформація володіє властивостями, головними серед яких є достовірність, 
повнота та актуальність (оперативність). З точки зору загальної теорії інформації, 
ці властивості можна охарактеризувати у такий спосіб (McEliece R., 2004): 

1. Інформація достовірна, якщо вона відображає дійсний стан суті 
об’єкта в поточний момент часу. 

2. Інформація повна, якщо її достатньо для розуміння і прийняття 
ефективних рішень або рекомендацій. 

3. Інформація актуальна (оперативна), якщо вона отримана своєчасно і 
може бути використана для прийняття ефективних рішень  або 
рекомендацій. 
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Отже, інформація – найважливіший компонент будь-якого інформаційного 
процесу. Під інформаційним процесом розуміємо процес збору (відображення, 
сприйняття), фіксування, збереження на різні носії, передачі, обробки 
(перетворення), зберігання та використання інформації. Інформаційний процес 
може відбутися тільки за наявності інформаційної системи, що забезпечує всі 
його складові – джерело інформації, канал зв'язку, правила інтерпретації сигналів 
і приймач інформації (Кириченко, 2017). Іншими словами, інформація — це 
сукупність відомостей (даних), які надходять із навколишнього середовища 
(вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або 
зберігають всередині певної системи. 

Дані та інформація – не ідентичні поняття, хоча часто їх використовують 
як синоніми. Дані – це відомості про об'єкт, а інформація – це знання, отримані з 
цих даних (Юзвишин, 2001). 

Сукупність необхідних надалі понять можна подати у вигляді узагальненої 
схеми (рис. 1). 

Дані поділяють на фактографічні (цифрові, алфавітно-цифрові позначення) 
або документальні (тексти). Дані у ґрунтознавстві часто подають у вигляді 
ґрунтових карт як форми представлення просторово орієнтованих, тобто 
просторово визначених об’єктів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Базові поняття, на які спирається інформаційне ґрунтознавство 
Fig. 1. Basic terms of the informational soil science 

 
Під час інформаційного процесу дані перетворюють з одного виду в інший 

за допомогою різних методів. Обробка даних може передбачати велику кількість 
різних операцій, а саме: 

ДАНІ 

ІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА 

ІНФОРМАЦІЯ 

СИСТЕМА 
ШТУЧНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ 

ЗНАННЯ 

Величина, число, відношення й інші результати вимірювань, 
спостережень, що характеризують стан або властивості 

ґрунту як природного тіла 

Сукупність взаємопов'язаних засобів і методів, що 
забезпечує накопичення, зберігання, пошук, обробку і 
передачу даних та володіє здатністю отримувати 

інформацію з даних 

Відомості, узагальнення і знання отримані в результаті 
обробки та / або аналізу даних. 

Програмна система, що дає змогу комп’ютеру імітувати 
або моделювати мислення людини, відтворювати й 

отримувати нові знання 

Факти, правила, висновки, отримані з досвіду, або 
узагальнення даних та інформації 
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- збір даних – накопичення інформації з метою забезпечення 
достатнього її обсягу для прийняття рішення; 

- формалізація даних – приведення даних, що надходять із різних 
джерел до однакової форми; 

- фільтрація даних – усунення зайвих даних, які не потрібні для аналізу 
чи прийняття рішень; 

- сортування даних – впорядкування даних за заданою ознакою задля 
зручного використання; 

- архівація даних – збереження даних у зручній та доступній формі; 
- захист даних – комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, 

відтворення та модифікацію даних; 
- транспортування даних – прийом та передача даних між віддаленими 

користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято 
називати сервером, а споживача – клієнтом; 

- перетворення даних – перетворення даних з однієї форми в іншу, або з 
однієї структури в іншу, або зміна типу носія. 

Система, яка перетворює дані в інформацію, є інформаційною системою. 
Оскільки функції інформаційної системи нерозривні з пошуком даних, а іноді 
лише цим і обмежені, часто в зазначеному сенсі використовують поняття 
інформаційно-пошукової системи. 

Усю сукупність даних об'єднують у системі у єдину базу даних, яку 
визначають як сукупність взаємопов'язаних даних, незалежних від програм (з 
забезпеченням доступу з будь-якої програми), що зберігаються разом, а також 
володіють уніфікованими способами додавання нових або модифікації існуючих 
даних, пошуку та інших дій з даними (Рожков, 1993). 

Аналіз даних передбачає пізнання цілого через його частини і базується на 
розчленуванні предмета на його властивості, об'єкти – на класи. Головне 
призначення аналізу даних полягає в отриманні інформації і накопиченні знань 
про досліджувані явища з наявних емпіричних даних.  

Отже, під автоматизованими інформаційними системами розуміємо єдність 
однієї або декількох баз даних, які керуються комплексом спеціальних програм, 
пакетом обробки даних і комп’ютером з необхідними зовнішніми пристроями, 
що працюють під управлінням кваліфікованого користувача. Загалом можемо 
стверджувати, що автоматизована інформаційна система є сучасною формою 
інформаційного забезпечення ґрунтознавства. 

Під ґрунтовою інформаційною системою ми розуміємо систему, яка 
працює на базі комп’ютера під управлінням оператора та містить дані про 
ґрунти, володіє програмними засобами для внесення, пошуку і аналізу ґрунтових 
даних. Якщо йдеться про створення та підтримку картографічних баз даних, тоді 
ми говоримо про застосування географічних інформаційних систем (ГІС). 

Упродовж історії розвитку ґрунтознавства накопичено значний обсяг 
документальних і фактографічних матеріалів про ґрунти і ґрунтовий покрив. 
Висока продуктивність сучасних методів дослідження ґрунтів і велика кількість 
науково-дослідних установ зумовлює величезний потік даних. З розвитком 
підходів до зберігання, аналізу і представлення просторово орієнтованих 
ґрунтових даних вдосконалюють методи їхнього збору, формують вимоги до 
послідовності виконання операцій, стандартизації і впорядкованості цих даних. 
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Інформаційні системи стали сучасним засобом організації та аналізу даних з 
метою отримання інформації про ґрунти і ґрунтовий покрив. З іншого боку, 
сучасне ґрунтознавства стало виробником безпрецедентно величезних обсягів 
експериментальних даних, осмислення яких неможливо без залучення сучасних 
інформаційних технологій і ефективних математичих методів аналізу даних, 
моделювання ґрунтових систем і процесів (McBratney, 2003; Рожков, 1993; Finke, 
2001; Rossiter et al, 2004). Таке активне втілення новітніх інформаційних 
технологій у ґрунтознавчу науку зумовило формування окремого наукового 
напряму, який називають інформаційним ґрунтознавством.  

На нашу думку, інформаційне ґрунтознавство – це міждисциплінарний 
науковий напрям, який об'єднує науку про вивчення ґрунтів і ґрунтового покриву 
з комп'ютерними науками (англ. computer science), математикою і статистикою. 
Різноманітні ґрунтознавчі проблеми, які вимагають аналізу великих обсягів 
даних, вирішують з допомогою математичних методів та методів 
геопросторового аналізу (Shangguan, 2014). Отож, інформаційне ґрунтознавство 
передбачає вивчення та розробку комп'ютерних методів просторового аналізу 
даних і спрямоване на отримання, аналіз, зберігання, організацію та візуалізацію 
ґрунтових даних. Йдеться не тільки про комп'ютерний аналіз інформації, 
отриманої в результаті польових та лабораторних досліджень, а й про те, що 
завданням інформаційного ґрунтознавства є створення підходів до зберігання, 
реалізації і передачі ґрунтової інформації. 

Основою інформаційного ґрунтознавства як прикладного наукового 
напряму слугують інформаційні технології або прикладна ґрунтова інформатика 
– сукупність конкретних технічних і програмних засобів, за допомогою яких 
виконують різноманітні операції з обробки ґрунтових даних. Вирішальне 
значення для прикладної ґрунтової інформатики мають безпосередньо засоби 
обчислювальної і телекомунікаційної техніки, зокрема комп'ютер як технічний 
пристрій, призначений для обробки ґрунтової інформації. 

Узагальнююче визначення інформаційного ґрунтознавства, яке відображає 
в найкоротшій формі його головні риси, можна сформулювати так: інформаційне 
ґрунтознавство – це прикладний науковий напрям науки про ґрунти, який вивчає 
структуру і загальні властивості ґрунтової інформації, закономірності її 
створення, передачі та використання у різних сферах діяльності людини і 
суспільства, а також володіє системою отримання безперервної в просторі і часі 
інформації про стан ґрунтового покриву для моделювання і збалансованого 
використання, відтворення й управління ґрунтовими ресурсами на основі 
природоохоронних, соціальних, економічних і правових вимог.  

Прикладною метою інформаційного грунтознавства є розробка 
ефективніших методів використання інформаційних потоків і визначення шляхів 
оптимізації процесів практичного використання різноманітної ґрунтової 
інформації.  

Головним завданням цього наукового напряму є систематизація прийомів 
та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної 
техніки з метою створення, аналізу та зберігання інформації про ґрунт, його 
властивості та ґрунтові процеси. Мета систематизації полягає у тому, щоб 
відокремити, впровадити та розвинути передові, найефективніші технології 
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автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові 
технологічні дослідження в ґрунтознавстві. 

Головною функцією інформаційного ґрунтознавства є обґрунтування 
засобів і методів технологічного забезпечення інформаційних процесів, а, отже, 
якісна зміна природи їхнього перебігу на основі застосування сучасних засобів 
обчислювальної і телекомунікаційної техніки, математичного моделювання й 
програмного управління. 

Відомо, що будь-який з сучасних наукових напрямів покликаний 
виробляти і систематизувати об'єктивні знання про дійсність з метою їхнього 
опису і пояснення, формулювати і тлумачити основні закономірності, що 
складають об’єкт його вивчення. Базуючись на цих твердженнях, вважаємо, що 
об’єктом вивчення інформаційного ґрунтознавства є інформація про ґрунт, його 
властивості і процеси у всіх її проявах і формах.  

Предметом дослідження є всі аспекти функціонування інформації, а саме: 
(1) процеси виникнення, передачі, зберігання, обробки, поширення інформації 
про ґрунт, його властивості і ґрунтові процеси; (2) способи управління 
інформаційними процесами; (3) загальні закономірності впливу інформаційних 
процесів на характер прикладних комунікацій у ґрунтознавстві. 

Оскільки інформаційне ґрунтознавство є прикладним науковим напрямом, 
то основним методом пізнання і відображення інформації про ґрунт є практика, 
підкріплена теоретичними дослідженнями і розрахунками. Здобутки 
інформаційного ґрунтознавства необхідно перевіряти на практиці і приймати в 
тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищення ефективності.  

Отож можемо запропонувати комплексне визначення інформаційного 
ґрунтознавства як нового напряму науки про ґрунти, який включає систему 
впорядкування, збору, зберігання й аналізу даних про ґрунти на різних 
ієрархічних рівнях, отримання безперервної в просторі і часі інформації про стан 
ґрунтового покриву для моделювання й збалансованого використання, 
відтворення й управління ґрунтовими ресурсами на основі природоохоронних, 
соціальних, екологічних, економічних і правових вимог. 

Варто виокремити такі основні прикладні складові інформаційного 
ґрунтознавства: 

- архітектура ґрунтових інформаційних систем, зокрема прийоми та 
методи побудови таких систем, основним завданням яких є 
автоматична обробка ґрунтових даних; 

- інтерфейси ґрунтових інформаційних систем, а саме – прийоми та 
методи керування апаратним та програмним забезпеченням; 

- програмування, а саме – прийоми, методи та засоби розробки 
комплексних програм; 

- перетворення ґрунтових даних, зокрема прийоми та методи 
перетворення структур даних; 

- захист інформації, тобто узагальнення прийомів, розробка методів і 
засобів захисту даних; 

- автоматизація, а саме – функціонування програмно-апаратних засобів 
без участі людини; 
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- стандартизація, тобто забезпечення сумісності між апаратними та 
програмними засобами, між форматами представлення ґрунтових 
даних. 

Інформаційне ґрунтознавство у своїх дослідженнях використовує широкий 
арсенал традиційних та нових методів. Оскільки для ефективного вирішення 
проблем у ґрунтознавстві необхідно мати фактичний і науковий матеріал 
дотичних прикладних та фундаментальних наук, а також володіти можливостями 
статистичної обробки, програмування, моделювання різних процесів, 
синтезування й прогнозування, інформаційне ґрунтознавство використовує всі 
ефективні, найновіші методи і технічні рішення. Серед них, наприклад, 
статистичний метод, який дає змогу отримувати, обробляти та аналізувати 
первинні статистичні матеріали. Порівняльний метод передбачає вивчення 
об'єктів шляхом порівняння з іншими об'єктами. Широко використовують 
порівняно прості методи математичної статистики, а саме: обробку варіаційних 
рядів з визначенням математичного очікування, дисперсії, середнього 
квадратичного відхилення, отримання інтенсивних та екстенсивних показників 
для порівняння тощо. 

За допомогою методів математичного моделювання можна встановити 
взаємозв'язки між чинниками ґрунтоутворення, ґрунтовими процесами і 
окремими властивостями ґрунту, залежність змін окремих властивостей грунтів 
від дії зовнішніх чинників тощо. Математичні моделі дають змогу прогнозувати 
можливі варіанти перебігу подій, виокремлювати зв'язки, комбінувати їх. 
Сьогодні потужні комп'ютери нового покоління і засоби програмування дають 
змогу вирішити найскладніші системні ґрунтознавчі завдання. Дедалі більшого 
значення набувають такі методи, як застосування технології нейронних мереж та 
апарату теорії нечітких множин. Удосконалюють прийоми глобального 
моделювання з використанням моделей, які базуються на проблемно-
прогнозному підході і дають змогу розглядати варіанти сценаріїв (прогнозів) 
глобального розвитку чи змін певних ґрунтів або ж ґрунтового покриву загалом. 

В останні десятиріччя у дослідженні ґрунтового покриву та окремих 
ґрунтів щораз більшого значення набувають аерокосмічні методами 
дослідження. В багатьох країнах створені та функціонують експериментальні 
системи моніторингу за ґрунтовими ресурсами, куди входять аеро- і космічний 
комплекси збору інформації та наземний комплекс її приймання, обробки, 
збереження, поширення і використання. Специфіка застосування космознімання 
й отримання за його допомогою нової інформації зумовлена оглядовістю знімків, 
можливістю вивчення поверхні Землі на різних рівнях генералізації. 

Аерокосмічні методи дають змогу отримувати якісно нову інформацію про 
ґрунти і ґрунтовий покрив, моніторити ґрунтові ресурси, оцінювати в динаміці 
певні процеси в ґрунтах, що відбуваються у локальному, регіональному чи 
глобальному масштабах.  

Основним принципом дистанційного методу вивчення ґрунту є 
використання даних про кількість та розподіл діапазонів спектра радіації для 
одержання інформації про фізичні та хімічні властивості ґрунту. 

Дешифрування аерофотознімків для картографування ґрунтів поділяють на 
генетичне та контурне. Генетичне дешифрування дає змогу отримати 
інформацію про ґрунтовий зміст контуру, а контурне дешифрування забезпечує 
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точне проведення границь між різними ґрунтами (Трифонова, 2005; Zhu et al., 
2001). 

Принципи і методи дешифрування ґрунтів спочатку розробили для 
аерофотознімків, які використовували для ґрунтового картографування у 
великих і середніх масштабах. Поява космічних знімків дала змогу 
використовувати їх під час складання та коригування середньо-, 
дрібномасштабних і оглядових ґрунтових карт, формувати актуальні ґрунтові 
бази даних та здійснювати моніторинг за ґрунтовими ресурсами.  

Серед методів аналізу геопросторових даних в інформаційному 
ґрунтознавстві найбільшого прикладного значення набули методи створення 
експертних систем і баз знань, системне моделювання процесів і явищ, а також 
можливість створення інтелектуальних систем для прийняття певних рішень та 
менеджменту ґрунтових ресурсів певного регіону. Саме засоби моделювання 
дають змогу отримувати якісно новий тип інформації, який у подальшому 
доцільно використовувати в інформаційному ґрунтознавстві. Отож, одним з 
прикладів використання уніфікованих просторових моделей є побудова 
аналітичної моделі, яка містить просторову складову на базі математичного 
рівняння обчислення ерозійних втрат ґрунтової маси під впливом водної ерозії. 
Просторове моделювання ерозійних процесів виконане нами засобами 
ліцензійної програми ArcGISхх, охоплює межі Західного лісостепу України.  

Оскільки ерозію ґрунту оцінюють, передусім за інтенсивністю змиву та 
об’ємами винесеного матеріалу, проектування та впровадження на практиці 
комплексу протиерозійних та ґрунтозахисних заходів потребує кількісних оцінок 
цих показників, які можна отримати емпірично з використанням просторового 
моделювання (Ямелинець, 2006). Нами використана одна з найвідоміших 
емпіричних моделей – модифіковане універсальне рівняння оцінки ерозійних 
втрат ґрунту (Revised Universal Soil Loss Equation – RUSLE). Саме рівняння 
RUSLE використано нами як базове для розробки власного ГІС-інструменту 
ErosionRUSLE (Ямелинець, 2006).  

Топографічний або орографічний чинник в RUSLE представлений у 
вигляді LS-фактора (Wischmeier та ін., 1978). Відомо, що зі збільшенням 
довжини схилу зростає ерозійна потенційна небезпека, яка виражається 
фактором L. Довжина схилу визначається як горизонтальна відстань від місця, де 
бере початок водний потік, до місця, де кут нахилу (крутість схилу) є настільки 
незначним, що змитий матеріал починає відкладати, або ж невеликі струмені, 
об’єднуючись, починають формувати концентровані дощові потоки.  

L-фактор в RUSLE визначають за формулою (Wischmeier та ін. 1978): 
( )mL 1.22/λ= , 

де 22.1 – унікальна одиниця довжини RUSLE, м; m – показник крутості схилу; λ   
– проектована горизонтальна довжина схилу, м. 

Показник m залежить від крутості схилу, а саме: 
( )1+= ββm ,   ( ) ( )[ ]56.00.3/0896.0/ 8.0 += θθβ SinSin , 

де θ – кут нахилу схилу в градусах. 
З’ясовано, що ерозійна небезпека інтенсивніше зростає зі зростанням 

крутості схилу, ніж зі збільшенням його довжини (Wischmeier та ін., 1978). Існує 
декілька формул для визначення фактору крутості схилу S.  
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За Вісчмеєром та Смітом фактор крутості схилу S визначають за 
формулою: 

20065.0045.0065.0 θθ ++=S  
Окрім формул, існують спеціальні таблиці та номограми, за якими можна 

без складних обчислень отримати показник LS. 
Базовою моделлю для вивчення всіх основних показників впливу на 

розвиток ерозійних процесів (крутість, довжина, форма та експозиція схилу) 
вважають тривимірну цифрову модель рельєфу, створену засобами ArcGISxx. 
Тривимірна цифрова модель рельєфу є основою для створення похідних моделей 
різних характеристик рельєфу з можливістю подальшого їхнього використання 
для вивчення інших діагностичних властивостей та ознак (Байрак, 2004; Байрак, 
2011). Отож основним завданням є аналіз тривимірної моделі засобами ГІС та 
створення комплексного показника впливу геоморфологічного чинника на 
ерозійну небезпеку території (Ямелинець та ін, 2012). Створення тематичних 
картосхем за крутістю, формою та експозицією схилів дало змогу засобами ГІС, 
зокрема методами оверлейнового аналізу та геостатистики, обчислити та 
візуалізувати якісно нові просторові дані потенційно можливих проявів водної 
ерозії, розробити класифікацію з виокремленням п’яти класів за величиною 
потенційної ерозійної небезпеки ґрунтів. Окрім геоморфологічного чинника, 
досліджували декілька інших чинників, які є важливими і впливають на 
величину ерозійних втрат ґрунтів (Ямелинець та ін., 2012). 

Важливим є порівняння потенційної ерозійної небезпеки для дослідних 
ділянок та даних фактичної змитості ґрунтів, отриманих в результаті польових і 
лабораторних аналізів. Наприклад, засобами ГІС-аналізу встановлено, що на 
еродованих схилах з прямолінійним профілем потужність гумусового горизонту 
поступово зменшується від вододілу до нижньої третини профілю. На 
сильноеродованому схилі з випукло-ввігнутим профілем гумусовий горизонт був 
повністю змитий на випуклій ділянці, а потужні наноси утворилися на ввігнутій 
ділянці профілю (Ямелинець та ін., 2012). 

Підсумовуючи отримані результати, можемо стверджувати, що RUSLE, 
рекомендоване для розрахунку довготривалих середньорічних втрат ґрунту із 
розораних територій, можна застосовувати для розробки комплексу заходів з 
впровадження сталого землекористування з організацією та подальшим 
функціонуванням еколого-безпечних агроекосистем. Окрім того, результати, 
отримані під час моделювання та верифікації даних в межах Волинського 
лісостепового Опілля, використані в прикладних цілях інформаційного 
ґрунтознавства, а саме – для наповнення бази даних ґрунтової інформаційної 
системи Львівської області.  

Розглянуті традиційні та сучасні методи аналізу ґрунтової інформації 
формують сучасний методологічний апарат інформаційного ґрунтознавства. 
Інформаційне ґрунтознавство, як прикладний напрям ґрунтознавства, вважаємо 
інтегральним науковим напрямом, отож у ньому використовують методи і 
досягнення багатьох точних і гуманітарних наук. 

Висновки. Нами запропоновано визначення інформаційного 
ґрунтознавства як нового напряму науки про ґрунти, який передбачає систему 
впорядкування, збору, зберігання й аналізу даних про ґрунти на різних 
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ієрархічних рівнях, отримання безперервної в просторі і часі інформації про стан 
ґрунтового покриву для моделювання й збалансованого використання, 
відтворення й управління ґрунтовими ресурсами на основі природоохоронних, 
соціальних, екологічних, економічних і правових вимог. Предметом дослідження 
інформаційного ґрунтознавства є всі аспекти функціонування інформації, а саме: 
(1) процеси виникнення, передачі, зберігання, обробки, поширення інформації 
про ґрунт, його властивості і ґрунтові процеси; (2) способи управління 
інформаційними процесами; (3) загальні закономірності впливу інформаційних 
процесів на характер прикладних комунікацій у ґрунтознавстві. Також 
розглянуто традиційні та сучасні методи аналізу ґрунтової інформації, які 
формують сучасний методологічний апарат інформаційного ґрунтознавства. 
Оскільки для ефективного вирішення проблем у ґрунтознавстві необхідно 
володіти фактичним і науковим матеріалом дотичних прикладних та 
фундаментальних наук, а також володіти можливостями статистичної обробки, 
програмування, моделювання різних процесів, синтезування й прогнозування, 
інформаційне ґрунтознавство використовує всі ефективні, найновіші методи і 
технічні рішення (наприклад, статистичний метод, який дає змогу отримувати, 
обробляти та аналізувати первинні статистичні матеріали). Порівняльний метод 
передбачає вивчення об'єктів шляхом порівняння з іншими об'єктами. Широко 
використовують порівняно прості методи математичної статистики, а саме: 
обробку варіаційних рядів з визначенням математичного очікування, дисперсії, 
середнього квадратичного відхилення, отримання інтенсивних та екстенсивних 
показників для порівняння тощо. Увагу звернено на використання просторових 
аналітичних функцій ґрунтових інформаційних систем у моделюванні впливу 
рельєфу на розвиток ерозійних процесів певної території. На прикладі 
геоморфологічного чинника визначено підходи до формування тематичних баз 
даних в інформаційному ґрунтознавстві. Оскільки інформаційне ґрунтознавство, 
як прикладний напрям ґрунтознавства, вважаємо інтегральним науковим 
напрямом, у ньому також використовують методи і досягнення багатьох точних і 
гуманітарних наук. 

Можна стверджувати, що у зв'язку з розвитком нового напряму організації 
та аналізу ґрунтових даних на основі автоматизованих інформаційних систем у 
ґрунтознавство широко впроваджують нову термінологію, запозичену з 
інформатики, теорії обчислювальної техніки та програмування, значно 
розширюється словник понять з математичної галузі. Це неминучий і необхідний 
для нашої науки процес, що сприяє підвищенню її ефективності в зв'язку з 
використанням сучасних досягнень цих порівняно нових дисциплін. 
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Анотація. Проаналізовано геологічну будову і рельєф національних природних парків  

Ужанського, “Сколівські Бескиди” і “Бойківщина”, розташованих у північно-західній 
частині Українських Карпат. Ужанський НПП розташований у межах Полонинсько-
Чорногірської та Вододільно-Верховинської геоморфологічних областей, НПП 
“Сколівські Бескиди” – у Скибових Карпатах, а новостворений НПП “Бойківщина” – у 
межах Вододільно-Верховинських та Скибових Карпат.  

Аналіз морфоструктури і морфоскульптури національних парків виконано з 
урахуванням поздовжнього (Пн-Зх–ПдСх) і поперечного поділів Українських Карпат. З 
поздовжнім поділом пов’язані морфоструктури вищих порядків – другий і третій, з 
поперечним – четвертий та п’ятий.  

Під час аналізу морфоскульптури національних парків виокремлено типи, характерні 
для всіх регіонів Флішових Карпат. Усім гірським масивам і хребтам притаманна асимет-
рична будова – крутіші північно-східні схили та виположеніші південно-західні. Релік-
това морфоскульптура представлена: 1) фрагментами різновікових денудаційних повер-
хонь – Бескидської, Підбескидської і прирічкової; 2) екстрагляціальними та формами 
рельєфу фірнових зледенінь; 3) ділянками давніх поздовжніх долин. Успадкована морфо-
скульптура представлена річковими долинами з комплексом різновікових терас. 

Для сучасних морфодинамічних процесів характерна висотна (ярусна) диференціація. 
У ярусах сильно розчленованого середньогірного та низькогірного рельєфу важливе 
місце в його моделюванні мають процеси площинного змиву, дефлюкційні, лінійного 
розмиву. З нижнім ярусом терасованих і нетерасованих днищ долин пов’язані процеси 
підмиву і розмиву та значне накопичення продуктів розмиву і селевих потоків. Серед 
гравітаційних процесів і блокових рухів найбільше зафіксовано стабілізованих і активних 
зсувів. 

Ключові слова: національний природний парк; Українські Карпати; рельєф; морфо-
структура; морфоскульптура. 

 
GEOLOGICAL-GEOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF NATIONAL 
NATURAL PARKS OF THE NORTH-WESTERN PART OF THE UKRAINIAN 
CARPATHIANS 
Yaroslav Kravchuk, Vitaliy Brusak 
Ivan Franko National University of Lviv  

 
Abstract. In the stydy an analysis of the geological structure and relief of Uzhansky, 

“Skolivsky Beskydy”, and “Boykivshchyna” national natural parks (NNP), located in the north-
western part of the Ukrainian Carpathians, is presented. Uzhansky NNP is located within the 
Polonynsko-Chornohirska and Vododilno-Verkhovyna geomorphological regions, “Skolivski 
Beskydy” NNP is situated in the Skibovy Carpathians, and the newly created “Boykivshchyna” 
NNP is located within the Vododilno-Verkhovyna and Skybovi Carpathians. 

The analysis of the morphostructure and morphosculpture of national parks is carried out 
taking into account the longitudinal (N-W–S-E) and transverse divisions of the Ukrainian 
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Carpathians. The longitudinal division is associated with higher morphostructures of higher 
orders – the second and third, with the transverse is associated with the fourth and fifth 
morphostructures. 

In the analysis of morphosculpture of national parks, the types which are characteristic of the 
Carpathian Flysch belt are allocated. All mountain ranges and ridges are characterized by an 
asymmetrical structure – steep northeastern slopes and declivous southwestern slopes. The relic 
morphosculpture is represented by: 1) fragments of denudation surfaces of different ages such 
as Beskid, Pidbeskid, and riparian; 2) extra glacial and firn glaciations; 3) areas of ancient 
longitudinal valleys. Inherited morphosculpture is represented by river valleys with a complex 
of terraces of different ages. 

Modern morphodynamic processes represent by height (tier) differentiation. In the tiers of 
strongly dissected mid-mountain and low-mountain relief, the processes of planar erosion, 
deflux, and linear erosion play an important role in the modeling of the relief. The lower tier of 
the terraced and non-terraced bottoms of the valleys are associated with the processes of 
leaching and erosion as well as a significant accumulation of erosion products and mudflows. 
Among gravitational processes and block motions, stabilized and active displacements are the 
most recorded. 

Keywords: National natural park; Ukrainian Carpathians; relief; morphostructure; 
morphosculpture. 

 
Вступ. На території Українських Карпат розташовано 14 природоохоронних 

установ загальнодержавного і міжнародного значення: 12 національних природ-
них парків (НПП) – Карпатський, “Синевир”, Вижницький, “Сколівські Бескиди”, 
Ужанський, “Гуцульщина”, Галицький, “Зачарований край”, “Синьогора”, 
Верховинський, Черемоський та “Бойківщина”, а також Карпатський біосферний 
заповідник (БЗ) та природний заповідник (ПЗ) «Горґани» (рис. 1). На заповідних 
територіях провадять різнопрофільні дослідження їхньої природи, серед яких 
левова частка припадає на роботи біологічного характеру (флористичні, 
геоботанічні, лісівничі, фауністичні). Важливим підсумком вивчення заповідних 
територій є монографії, які дають вичерпну уяву про особливості їхньої природи 
та комплекс виконуваних ними функцій (природоохоронних, науково-дослідних, 
рекреаційних, еколого-освітніх тощо). Сьогодні маємо монографії, присвячені 
Карпатському БЗ (до 1992 р. – державному заповіднику) (1982, 1997), ПЗ 
“Горгани” (2006, 2007, 2011), Карпатському НПП (1993, 2009), Вижницькому 
НПП (2005), Ужанському НПП (2008), НПП “Гуцульщина” (2011, 2013), НПП 
“Сколівські Бекиди” (2004, 2006, 2020 та ін.) тощо.  

Частина монографій має комплексний характер, однак більшість публікацій 
присвячено результатам досліджень біоти заповідних територій. Зокрема, 
фахівцями Інституту ботаніки НАН України спільно з працівниками заповідних 
установ опубліковано серію монографій, присвячених вивченню рослинного 
світу: “НПП “Сколівські Бескиди”. Рослинний світ” (2004), “ПЗ “Горгани”. 
Рослинний світ” (2006), “НПП “Гуцульщина”. Рослинний світ” (2011) та ін. 
Зазначимо, що навіть у комплексних монографіях тільки у загальних рисах 
розглянуто питання геологічної будови і рельєфу, ґрунтового покриву, 
ландшафтної структури природно-заповідних територій.  

Мета нашого дослідження – проаналізувати рельєф та геологічну будову 
національних парків, розташованих у північно-західній частині Українських 
Карпат, як вважливих компонентів природних комплексів, які поряд з біотою 
виступають об’єктами охорони природно-заповідних установ. 
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Огляд літературних і фондових джерел. Аналіз стану вивченості рельєфу і 

геологічної будови досліджуваних національних парків засвідчує про різний 
рівень вивченості літогенної основи ландшафтних комплексів заповідних об’єк-
тів. У загальних рисах рельєф і геологічну будову Ужанського НПП схаракте-
ризовано у монографії “Ужанський національний природний парк. Поліфункціо-
нальне значення” (2008), у якій вміщено три картосхеми – геологічну (за 
Данишем, 1973), орографічну (за Брусаком, Кричевською, 2006), поширення 
ерозійних процесів на території УНПП (укладену В. Брусаком та Д. Кричевською 
з використанням матеріалів Р. Гнатюка, 1985), а загальний обсяг розділу 
“Геологічна та геоморфологічна будова” у монографії, включаючи зазначені 
картосхеми, складає тільки п’ять сторінок.  

Суттєво доповнюють інформацію про рельєф і геологічну будову Ужанського 
НПП статті Д. Кричевської, В. Брусака, О. Шевчук та ін. : “Об’єкти неживої 
природи Ужанського національного парку” (2004), “Орографічні і гідрологічні 
особливості Ужанського національного парку” (2006), “Дослідження та перспек-
тиви екотуристичного використання печери “Княгиня” (Ужанський націона-
льний парк)” (2007). Зазначені праці є результатом комплексних детальних 
досліджень на території парку, проведених у процесі розроблення Проекту 
організації території Ужанського НПП, охорони, відтворення та рекреаційного 
використання його природних комплексів і об’єктів у 2003–2007 роках. Частково 
інформацію про рельєф і геологічну будову національного парку можна 
почерпнути із монографії Я. С. Кравчука (2008). 

Упродовж 20-ти років діяльності національного парку “Сколівські Бекиди” 
видано: нарис “Об’єкти неживої природи”, атлас “НПП “Сколівські Бескиди”. 
Рідкісні види рослин і тварин”, фотоальбом “НПП “Сколівські Бескиди”, декі-
лька буклетів та вісім монографій: “НПП “Сколівські Бескиди”. Рослинний світ”, 
“Ліси НПП “Сколівські Бескиди” (2006), “НПП “Сколівські Бескиди”. Тваринний 
світ”, “НПП “Сколівські Бескиди”. Нелісова рослинність” (2008), “НПП “Ско-
лівські Бескиди”. Раритетний фітогенофонд”, “НПП “Сколівські Бескиди”. 
Корисні рослини”, “НПП “Сколівські Бескиди”. Ліки на городі” та “Націона-
льний природний парк “Сколівські Бескиди” (до 20-річчя створення)”. Отже, 
левова частина публікацій присвячена результатам досліджень біоти, а рельєф і 
геологічну будову території НПП схарактеризовано тільки у загальних рисах.  

Зазначимо, що у низці праць достатньо детально схарактеризовано особливості 
будови скельних утворень на території національного парку (Геологические 
памятники Украины, 1987; Геологічні пам’ятки України, 2006; Зінько, 2007; 
Байрак, Гаврилів, 2011; Bayrak, 2019) та розглянуто можливості їхнього геоту-
ристичного використання (Зінько, 2008; Шевчук, Іваник, 2013, 2014). Частково 
інформацію про рельєф і геологічну будову національного парку можна почерп-
нути із монографії Я. С. Кравчука (2005) та окремих регіональних праць (Крав-
чук, Іваник, 2004). Рельєф і геологічна будова парку також вивчалась під час 
комплексних досліджень його території у процесі розроблення Проекту організа-
ції території НПП “Сколівські Бескиди”, охорони, відтворення та рекреаційного 
використання його природних комплексів і об’єктів на початку 2000-х років. 

На даний час на території новоствореного НПП “Бойківщина” спеціальних гео-
лого-геоморфологічних, ландшафтних та ґрунтознавчих досліджень не прово-
дилось. Частково інформацію про рельєф і геологічну будову національного 
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парку можна почерпнути із монографій Я. С. Кравчука (2005) і Р. О. Сливки 
(2001) та окремих регіональних праць (Кравчук, Іваник, 2004).  

Зауважимо, що в окремих працях оцінено стан охорони цінних геоморфоло-
гічних об’єктів Українських Карпат (Зінько та ін., 2004) та здійснено рекреаційну 
оцінку рельєфу гірської і передгірних частин регіону на рівні геоморфологічних 
областей і підобластей (Кравчук та ін., 2006). Ці праці дають загальну уяву про 
наявність цінних геоморфологічних пам’яток у межах досліджуваних націона-
льних парків, а також рекреаційний потенціал рельєфу парків.  

У зв’язку з вище викладеним, у наш час видається актуальним детальне 
вивчення рельєфу і геологічної будови національних парків, розташованих у 
північно-західній частині Українських Карпат та передусім, створеного у 2019 
році НПП “Бойківщина”. Наукове значення результатів даного дослідження 
полягає у поглибленні знань про рельєф і геологічну будову конкретних 
національних парків, які зможуть їх використовувати у власній практичній 
діяльності для проведення наукових досліджень за програмою “Літопису 
природи”, а також у природоохоронній, природно-пізнавальній, рекреаційній та 
еколого-освітній сферах діяльності.  

Методи дослідження. У процесі підготовки даної праці здійснено загальний 
геоморфологічний аналіз рельєфу досліджуваних національних парків. Резуль-
тати дослідження базуються на аналізі польових обстежень Ужанського НПП та 
НПП “Сколівські Бескиди”, здобутих у процесі розроблення Проектів організації 
території парків; даних, які наведені у монографіях І. Д. Гофштейна (1964, 1995), 
В. В. Даниша (1973), Г. І. Рудька, М. Б. Кошіля і М. Д. Бондаренка (1997), 
Р. О. Сливки  (2001), Г. І. Рудька і Я. С. Кравчука (2002), Я. С. Кравчука (2005, 
2008), “Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення” 
(2008), “Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій” 
(2015) й інших монографіях регіонального характеру; фондових матеріалів 
геологічних служб, зокрема, “Тектоника Украинских Карпат” (1986); реєстрів-
довідників “Геологічні пам’ятки України” (1987, 2006) та низці вище згаданих 
праць, а також даних, отриманих під час консультацій з фахівцями природно-
заповідних установ і наукових закладів м. Львова. 

Виклад основного матеріалу. У північно-західній частині Українських Карпат 
розташовано три національні парки, які, разом з Надсянським регіональним 
ландшафтним парком (РЛП), є найбільшими за площею заповідними установами 
природно-заповідного фонду (ПЗФ) регіону. Зазначені природоохоронні установи 
загальнодержавного і міжнародного значення, створені продовж 20-ти років, 
відрізняються: за розмірами, структурою території (одномасивні і кластерні); за 
співвідношенням земель, наданих паркам у постійне користування, і земель, що 
увійшли до складу НПП без вилучення у користувачів; за підпорядкуванням та 
розташуванням у їхніх межах поселень (табл. 1). Ужанський НПП розташований 
у межах Полонинсько-Чорногірської та Вододільно-Верховинської геоморфоло-
гічних областей, НПП “Сколівські Бескиди” – у Скибових Карпатах, а ново-
створений НПП “Бойківщина” – у межах Вододільно-Верховинських та 
Скибових Карпат (рис. 1).   



 
 
 
 

 

 
Рис. 1. Місцеположення заповідників та національних природних парків на карті геоморфологічного районування 

Українських Карпат 
Fig. 1. Location of reserves and national nature parks on the map of geomorphological zoning of the Ukrainian Carpathians
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Умовні позначення до рис. 1: 
Природно-заповідні території: 1 – Природний заповідник “Горгани”; 2 – Карпатсь-

кий біосферний заповідник (масиви: 2.1 – Чорногірський; 2.2 – Угольсько-Широколужан-
ський; 2.3 – Xустський (“Долина нарцисів”); 2.4 – Мармароський; 2.5 – Свидовецький; 
2.6 – Кузій-Трибушанський; 2.7 – “Чорна гора”; 2.8 – “Юлівська гора”); 3 – Ужанський 
НПП, 4 – НПП “Бойківщина”; 5 – НПП “Сколівські Бескиди”; 6 – НПП “Зачарований 
край”; 7 – НПП “Синевир”; 8 – НПП “Синьогора”; 9 – Карпатський НПП; 10 – Верховин-
ський НПП; 11 – Черемоський НПП; 12 – Вижницький НПП; 13 – НПП “Гуцульщина”; 
14 – Галицький НПП. 

Геоморфологічне районування Українських Карпат (Рудько, Кравчук, 2002):  
І. Область Передкарпатської передгірної височини: І.1 – Прибескидсько-Передкарпат-

ська денудаційно-акумулятивна височина з льодовиковими і воднольодовиковими фор-
мами; І.2 – Пригоргансько-Передкарпатська денудаційно-акумулятивна височина, І.3 – 
Покутсько-Буковинсько-Передкарпатська пластово-денудаційно-акумулятивна височина.  

ІІ. Область складчасто-насувного низькогір’я та середньогір’я Скибових Карпат:  
ІІ.1 – Бескидське скибово-моноклінальне низькогір’я; ІІ.2 – Ґорґанське скибово-моноклі-
нальне середньо- і низькогір’я; ІІ.3 – Покутсько-Буковинське скибово-антиклінальне 
низько- і середньогір’я.  

ІІІ. Область структурно-денудаційного низько- і середньогір’я Вододільно-Верхо-
винських Карпат: ІІІ.1 – Верховинське структурно-денудаційне низькогір’я; ІІІ.2 – Анти-
клінально-брилове середньогір’я Привододільних Ґорґан; ІІІ.3 – Ясиня-Ворохта-Путиль-
ське ерозійне низькогір’я. 

ІV. Область брилового середньогір’я Полонинсько-Чорногірських Карпат: IV.1 – Бри-
лове середньогір’я з залишками поверхні вирівнювання Полонинського хребта, IV.2 – 
Свидовецько-Чорногірське брилове середньогір’я з давньольодовиковими формами.  

V. Область склепінно-брилового середньогір’я Мармароського кристалічного масиву.  
VI. Область денудаційного низькогір’я Вулканічних Карпат. VI.1 – Вигорлат-Гутин-

ське ерозійне низькогір’я; VI.2 – Верньотисенська улоговина з денудаційно-акумулятив-
ним і структурно-ерозійним рельєфом.  

VII. Область Закарпатської алювіальної рівнини з острівним вулканічним горбогір’ям. 
 

Таблиця 1. Національні природні парки  
північно-західної частини Українських Карпат 

Natural nature parks of the north-western part of the Ukrainian Carpathians 
 

Природно-заповідні 
установи, рік ство-
рення, площа (га) 

загальна/надана у по-
стійне землекорис-
тування (частка, %)  

Підпорядкування – підприєм-
ство, установа (землекорис-

тувач/ землевласник), у віданні 
якого знаходиться об’єкт ПЗФ 

Штат працівників 
(кількість осіб) 

станом на 2020 р. 

1. Ужанський НПП, 
1999, 46 147,3 / 
21 892,6 (55,9 %) 

Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України 

98 осіб, з них у науковому 
підрозділі – 3, у службі 

державної охорони – 47 осіб 
2. НПП “Сколівські 
Бескиди”, 1999, 
35 261,2 / 24 639,3 
(69 %) 

Державне агентство лісових 
ресурсів України, Львівське 

обласне управління лісового та 
мисливського господарства 

192 особи, з них у 
науковому підрозділі – 6, у 

службі державної охорони – 
93 особи 

3. НПП “Бойків-
щина”, 2019,  
12 240 / 10 623 (87 %) 

Державне агентство лісових 
ресурсів України,  
Львівське ОУЛМГ 

Адміністрація не 
сформована 
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Ужанський національний природний парк площею 39 159,3 га створено 
27 вересня 1999 р. на базі РЛП “Стужиця” (2 542 га, 1995 р.). Парк увійшов до 
складу Міжнародного біосферного резервату “Східні Карпати” 1999 р., а з 
2009 р. є членом федерації Європарк. Ужанський НПП розташований у Велико-
березнянському районі Закарпатської області та об’єднує у своїх межах таких 17 
поселень: Ужок, Волосянка, Верховина-Бистра, Луг, Лубня, Ставне, Загорб, 
Стужиця, Жорнава, Кострина, Домашин, Сіль, Княгиня, Костринська Розтока, 
Вишка, Стричава і Забрідь. Унаслідок перепідпорядкування земель у межах 
території парку 2019 р. на 6 988 га розширено площу земель, наданих НПП у 
постійне користування. Відповідно, зросла їхня частка (з 38 % до 69%) у зага-
льній структурі земель. Територія парку налічує одну велику ділянку, яка 
охоплює верхів’я басейну річки Уж, та невеличкий підковоподібний масив, 
відокремлений від основної території смугою завширшки 1,2–2 км. Між зазна-
ченими ділянками розташовані села Гусний, Тихий і Сухий. Отже, можна 
вважати, що територія парку складається з одного масиву та створена за 
басейновим принципом. 

Адміністрація парку знаходиться у смт Великий Березний (вул. Незалежності, 
7). Функціональне зонування розроблене для території, що надана парку в 
постійне користування. Згідно з Проектом організації території, заповідна зона 
займає 3 530,5 га (23,7 % загальної площі парку), зона регульованої рекреації – 
5 146,4 га (34,5 %), зона стаціонарної рекреації – 89,1 га (0,6 %), господарська зо-
на – 6 138,6 га (41,2 %). Територія, надана парку без вилучення в землекорис-
тувачів, тобто 24 254,7 га (62 %), належить до господарської зони. Територію 
земель, перепідпорядкованих у межах парку 2019 року на функціональні зони не 
поділено. 

Геологічна будова. Північно-західна частина парку приурочена до Дуклянсь-
кого тектонічного покриву Флішових Карпат і зачислена до Стужицької під-
зони. Головною особливістю підзони, що вирізняє її від сусідньої Лужицької 
зони, є дещо потужніший розвиток нижньої тонкоритмічної частини сенонського 
комплексу (яловичорська світа), яка має темніше зафарбування, порівняно з 
піщаним комплексом, розвинутим південно-східніше. Тут широко розвинуті 
дрібні луски, обмежені насувами і підкидами, які мають північно-західне – 
південно-східне простягання, часто обірвані поперечними скидо-здвигами. 
Відзначають наявність у цій підзоні складних лінійних складок і вузьких лусок 
крейдових і палеогенових флішових відкладів. Зрідка трапляються брахіанти-
кліналі, не властиві карпатському стилю тектоніки (Круглов, 1986). 

У будові складок і лусок беруть участь флішові відклади крейди і палеогену. 
Серед крейдових відкладів домінують відклади нижньо- і верхньоберезнянської 
світ. Нижньоберезнянська світа представлена тонкоритмічним темносірим 
флішем, верхньоберезнянська – товстошаруватими пісковиками з включеннями 
темносірого флішу. Серед палеоцен-еоценових відкладів трапляються масивні 
пісковики, груборитмічний сірий і строкатий піщано-глинистий фліш, зрідка – 
товстошаруваті масивні пісковики лютської світи. На правобережжі Ужа уздовж 
кордону зі Словаччиною трапляються чорні аргіліти і мергелі дусинської світи 
олігоцену (Даниш, 1973). 

У південній частині парку є луска на межі з Чорноголовською підзоною Порку-
лецького покриву, де на поверхні виступають нижньокрейдові відклади шипот-
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ської світи в оточенні строкатих поркулецьких порід. Ця складка обрамлює 
Поркулецький покрив за межами парку у районі с. Чорноголова. Нижньо-
крейдова товща має незвичне для Українських Карпат широтне простягання 
(Круглов, 1986).  

Кросненська зона бере участь у будові північно-східної частини Ужанського 
НПП, повністю розміщеної у Бітлянській тектонічній підзоні. Остання належить 
до внутрішньої частини зони Кросно і простежується від кордону з Польщею до 
межиріччя Ріки і Тереблі. Максимальна ширина підзони в межах Закарпатської і 
Львівської областей сягає 22 км, поступово звужується на південний схід і 
виклинюється.  

Територію зони Кросно, загалом або частково, виокремлювали різні дослідни-
ки під назвами “Центральної карпатської дипресії”, “Центрального синклінорію”, 
“Центральної синклінальної зони”, “Центральних Карпат”, “Сілезької зони”. Що-
до структурно прилеглих фаціальних одиниць – Скибової, Дуклянської і Чорно-
гірської – вона має депресивний характер будови, що пов’язано з переважанням 
на її території олігоценових відкладів кросненської фації (Досин и др., 1986). 

Серед відкладів олігоцену переважає дрібноритмічний піщано-глинистий фліш 
темносірого і чорного кольорів. Палеоцен часто представлений грубошаруватим 
піщаним флішем, масивними пісковиками з прошарками аргілітів. Піщано-гли-
нистий фліш нижнього еоцену та товстошаруваті пісковики середнього еоцену 
перекриваються тонкоритмічним сірозеленим флішем верхнього еоцену.  

На відміну від двох зовнішніх підзон (Турківської і Славсько-Верховинської), 
де олігоценові відклади чітко диференціюються на літологічні комплекси, 
Бітлянська підзона з домінуванням глинистих товщ не розчленовується за 
літологічними ознаками (Досин и др., 1986). Характерною особливістю підзони є 
широкий розвиток підводно-зсувних утворень – смуга олістолітів. 

Проаналізував олістоліти цього регіону О. М. Гнилко (2016). Від верхів’їв 
Латориці і Стрию на північний захід автор виявив найбільші олістоліти і велику 
кількість дрібних.  

Сейсмічна активність. Територія Ужанського НПП та сусідніх національних 
парків “Сколівські Бескиди” та “Бойківщина”, як і всі Українські Карпати, 
перебуває у сейсмоактивній зоні. Основна сейсмоактивна зона пов’язана із 
Закарпатським глибинним розломом, отож тут періодично провадять високоточ-
не нівелювання. З цією метою виокремили декілька полігонів, які перетинають 
кілька разів Закарпатський глибинний розлом. Повторні високоточні нівелю-
вання виконував Львівський філіал Інституту геофізики НАН України (тепер 
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. І. С. Субботіна НАНУ). 

Отримані дані досліджень порівнюють з давнішими. З’ясовано, що в інтервалі 
1882–1937 рр. гірська частина Карпат піднімалася на +2,2 мм/рік, а центральна 
частина Закарпатського прогину опускалася з швидкістю -1,5 мм/рік. Після 
періоду 1937–1972 рр. обидва ці блоки піднімалися з різною інтенсивністю. З 
цими часовими інтервалами співпадає сейсмічна активність. До 1937 р. земле-
труси фіксували частіше, а протягом 1937–1972 рр. сейсмічна активність різко 
знизилася (Сомов, Рахимова, 1983; Сучасна геодинаміка ..., 2015), що засвідчує 
зв’язок сейсмічності з сучасними тектонічними рухами. 

На карті сучасних вертикальних рухів земної кори (Сомов, Рахимова, 1983; 
Сучасна геодинаміка …, 2015) у межах Ужанського НПП на контакті Дуклянсь-
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кого покриву і зони Кросно зафіксовані підняття від +0,9–1,0 мм/рік у західній 
частині до +1,5 мм/рік у східній. 

Рельєф. Відповідно до геоморфологічної регіоналізації Українських Карпат 
(Рудько, Кравчук, 2002; Палієнко та ін., 2007) Ужанський НПП розташований у 
північно-західній частині двох геоморфологічних областей – Полонинсько-Чор-
ногірської і Вододільно-Верховинської, які є морфоструктурами другого порядку 
в межах Українських Карпат. Морфоструктурами третього порядку є Полонин-
ський хребет і Свидовецько-Чорногірський масив. До морфоструктур четвертого 
порядку належать Полонина-Руна, Ужоцько-Волосянська верховина та Вододі-
льно-Верховинський хребет (Сливка, 2001; Кравчук, 2008).  

Морфоструктури. Під геоморфологічними структурами (морфоструктурами) 
розуміють комплекс форм рельєфу і геологічної структури, історично пов’язаних 
у єдине ціле спільністю умов розвитку. Свого часу Ю. А. Мещеряков (1965) 
зазначав, що морфоструктури мають певний об’єм і зображені на теренах у 
вигляді ділянок певної площі. 

У північно-західній частині парку на правобережжі Ужа розміщена Стужице-
Стинківська морфоструктура з максимальними абсолютними висотами 
1 130,7 м (г. Черемха на вододілі) і 1 019 м (хребет Стинка (Стінка) на 
південному заході). Переважна площа цієї частини парку розміщена у 
Стужицькій підзоні Дуклянського покриву. У будові масиву переважають 
відклади верхньої крейди (нижньо- та верхньоберезнянська світи), які 
чергуються з еоценовим і олігоценовим флішем зони Кросно. 

У північно-західній частині Стужице-Стинківської морфоструктури найбільшу 
площу займає басейн Стужиці–Угу, найбільшої притоки Ужа в його верхів’ях. 
Серед лівобережних приток найбільшими є Бистрий, Семенівський, Соколів, 
Гусарів, Солосвинський та ін., які беруть початок від Вододільного хребта. На 
правобережжі найдовший потік Тихий (розпочинається у Словаччині), а також 
Чорний потік і Папоротний, верхів’я яких розміщені на північних схилах хребта 
Стинка. Лівобережні притоки меридіонального і субмеридіонального напрямів 
розчленовують відроги Привододільного хребта та створили у верхів’ях круто-
схилові, місцями ущелиноподібні долини.  

Південніше хребта Стинка до долини Улічка на лівобережжі Ужа розміщена 
морфоструктура Панського лісу – Галані (Голані). Максимальні усереднені 
висоти 850–950 м. Найвищі вершини на хребті північно-західного – південно-
східного простягання становлять 987,1 м і 857,6 м (г. Голаня), на кордоні із 
Словаччиною – 819,7 м (г. Припор) і г. Рожок (792,7 м). Морфоструктура 
сформувалась на складках Стужицької підзони Дуклянського покриву. 

У межах Стужице-Стинківської морфоструктури виокремлено на правобереж-
жі Ужа ще одну ділянку – Ужоцько-Волосянківську. Тут можна побачити один з 
найстаріших перевалів Українських Карпат – Ужоцький (852 м). Окрім верхів’я 
Ужа, ділянка сильно розчленована численними його притоками. Доволі розга-
лужену гідромережу мають басейни Бистрого і Лубні. Густота горизонтального 
розчленування перевищує 1,5–2,0 км/км². 

Максимальні абсолютні висоти зосереджені на вододільному хребті Полонина 
Буківська (г. Кінчик Буківський, 1 250,2 м; г. Стинська, 1 212,0 м). На межиріччі 
Мошки – Бистрого і Лубні найвищі вершини г. Плиска (1 066,5 м), г. Вежа 
(878,2 м). На правобережжі Лубні абсолютні висоти сягають 996,6 м і 930,4 м 
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(г. Бескидець). Відносні висоти на цій ділянці коливаються в межах 130–140 м, а 
в урочищах Плиска, Вежа, Бескидець перевищують 200–250 м.  

На південно-східній частині Ужоцько-Волосянської морфоструктури розміще-
ний масив Стіжок (993,4 м) – Яси (881,0 м), який прилягає на сході до Водо-
дільно-Верховинського хребта, абсолютні висоти на якому перевищують тисячу 
метрів (г. Перейба, 1 018,1 м; г. Ближня, 1 040,2 м; г. Дрогобицький Камінь, 
1 186,1 м; г. Старостина, 1 226,4 м). Верхів’ям Ужа, долиною Гусного, Тихого, 
Сухого та іншими гірський масив поділений на окремі пасма північно-західного 
– південно-східного простягання, іноді близького до меридіонального. У доволі 
широких долинах потоків розкинулись населені пункти Гусний, Тихий, Сухий. 

Дещо нелогічною є межа Ужанського НПП на межиріччі між правими 
притоками Лютої та верхів’ями Жденівки. Фахівцями Інституту екології Карпат 
НАНУ і Львівського національного університету імені Івана Франка запропо-
новано 2008 р. дещо змінити тут межу на користь парку, що зафіксовано у 
монографії “Ужанський національний природний парк: поліфункціональне 
значення” (2008) за редакцією С. М. Стойка. 

У південно-західній частині парку часто трапляються локальні морфострук-
тури. З межиріччям Ужа – Лютої пов’язані морфоструктури Явірника, Ліщинки і 
Красивої. Північно-східніше розташована морфоструктура Чертежа – Студниці 
– Холопця. Для всіх цих масивів і хребтів характерна асиметрична будова – 
крутіші північно-східні схили (20–27°). Найяскравіша асиметрична будова у 
морфоструктури Чертежа – Студниці, північно-східні схили яких збігаються з 
насувом Дуклянського покриву на зону Кросно. 

Західніше попереднього масиву можна простежити хребти з вершинами 
875,7 м в урочищі Полянка, г. Жолоб, безіменна вершина 1 014,0 м та г. Холо-
пець (967,0 м), якими проходить межа між південною частиною Ужоцько-
Волосянського і Дібровсько-Чертежського масивів. Північна і південна межі 
проходять по широтних відрізках долин Ужа і Вишки. У центральній частині 
масиву розміщений хребет, який простягається між урочищами Діброва та 
Чертеж у північно-західному – південно-східному напрямі. У цьому напрямі 
зростають абсолютні висоти: 892,8 м, 920,6 м, 1 008,0 м, 1 033,2 м (г. Студниця). 
Північні схили масиву розчленовані численними, часто ущелиноподібними пото-
ками, найбільше розгалужений басейн потоку Лисківець. Південні схили порізані 
короткими притоками Вишки і частково Лютої. У верхній частині потоків схили 
круті (17–18°) і дуже круті (18–25°). На території та околицях с. Вишка часто 
трапляються яри.  

Південний – південно-західний масив Ужанського НПП розміщений на лівому 
березі Ужа, межа якого від с. Забродь виходить на вершину 813,6 м хребта 
Явірник (вершини 972,1 м; 1 017,1 м) і в північно-східному напрямі вододілом 
між верхів’ями Ужа, Вежі та Лютої проходить через вершини Ліщинка (794,2 м) і 
Красива (1 036,2 м) до вододілу між верхів’ями Вишки і правої притоки Лютої у 
с. Вишка. Південніше межа парку продовжується гребенем хребта Явірник, де 
Чорноголовська підзона Поркулецького покриву насунута на Стужицьку підзону 
Дуклянського покриву. 

Морфоскульптура. Привершинні поверхні у межах Українських Карпат 
переважно розглядали як різновікові давні поверхні вирівнювання, або яруси. На 
території Ужанського НПП за існуючими класифікаціями вирізняють Бескид-
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ську, Підбескидську і Прирічкову поверхні:, які найбільше відповідають західній 
частині Українських Карпат. Польські дослідники Бескидську поверхню нази-
вають Srodgórska, Підбескидську – Рodgórska. Бескидська денудаційна поверхня 
приурочена до абсолютних висот 900–1 000 м, відносних – 500–600 м. Підбес-
кидська поверхня поширена на абсолютних висотах 600–800 м, відносних – 200–
250 м. Прирічкова поверхня (вперше виокремлена словацькими геоморфологами 
як прирічкові педименти або структурні тераси) спостерігається в долинах річок 
Уж, Стужицької – Угу, Лубні, Мошки – Бистрого, Гусного, Лютої. 

Фрагменти Бескидської та Підбескидської денудаційних поверхонь найчастіше 
трапляються на Вододільно-Верховинському хребті на абсолютних висотах 
понад 900–1 000 м, на хребтах Стинка та Явірник. 

Територією парку протікає найдовша притока Тиси в Українських Карпатах – 
Уж. Долина робить прямокутні повороти, змінюючи широтні напрями меридіо-
нальними. В обох випадках це давні перехоплення поздовжніх ділянок попереч-
ними. Широтний напрям долини Ужа від верхів’їв до с. Жорнава перетинає 
смуги кросненських відкладів олігоцену і палеоцен-еоценового та верхньокрей-
дового (нижньоберезнянська підсвіта) флішу в Полонинському хребті. На північ-
ній околиці с. Жорнава річка під прямим кутом повертає на південь–південний 
захід і через 8 км (с. Кострина) знову має широтний напрям. Ця частина долини 
(близько 6–7 км) майже збігається з лінією насуву монокліналі з піщано-
глинистим еоценовим флішем на верхньокрейдовий (нижньоберезнянська 
підсвіта). 

Північніше с. Забродь (від гирла Стричавки) до околиць м. Перечин долина 
р. Уж перетинає масив Полонини Рівної (довжина цього відрізка близько 45 км). 
У верхній частині долини Ужа (до околиць с. Забродь) фрагментами трапляються 
тільки низькі (0,5–1,0; 2–3; 4–6; 6–10 м) тераси. Між селами Кострино і Забродь 
простежено неширокі рівні на відносних висотах 180–220 м, які можна зачислити 
до долинних педиментів (Прирічкова поверхня). 

Значну роль у формуванні сучасної морфоскульптури відіграють екзогенні 
рельєфоутворювальні процеси. До них належать: 1) ерозійно-акумулятивна дія-
льність річок; 2) площинний змив; 3) яркова ерозія; 4) дефлюкція; 5) обвально-
осипні; 6) зсуви; 7) селеві. Цим процесам притаманні деякі загальні особливості і 
закономірності розвитку (Кравчук, 1982; Стадницький, Кравчук, Лящук и др., 
1975; Цись, 1968): 1) усі сучасні геоморфологічні явища, які формують морфо-
структуру, підпорядковані геолого-геоморфологічним і кліматичним закономір-
ностям; 2) поміж геоморфологічними процесами є взаємозв’язок і взаємозумов-
леність (“ланцюгова реакція”), отож під час їхнього вивчення необхідно врахо-
вувати увесь комплекс явищ, які діють у певних ландшафтних умовах; 3) явищам 
притаманна періодична активізація, пов’язана з гідрометеорологічними умовами, 
а також господарською діяльністю людини. У розподілі схилових процесів в 
Українських Карпатах загалом помічені також деякі морфометричні закономір-
ності. Окрім висотної ярусності, глибини і густоти розчленування рельєфу, 
важливе значення має крутість схилів (Кравчук, 1982).  

Сучасні морфодинамічні процеси відзначаються закономірністю – висотною 
(ярусною) диференціацією. У ярусах сильно розчленованого середньогірного 
(абсолютні висоти понад 1 000 м) та низькогірного (абсолютні висоти до 1 000 м) 
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важливе місце в моделюванні рельєфу посідають процеси площинного змиву, 
дефлюкційні, лінійного розмиву.  

Повільне переміщення перезволоженого ґрунту (дефлюкція) відбувається на 
схилах різної крутості – від спадистих (5–12°) до крутих (12–17°) і дуже крутих 
(17–25°) у разі в’язкопластичної консистенції ґрунту з розрідженим рослинним 
покривом, а також на сільськогосподарських угіддях. 

Процеси дефлюкції і площинного змиву відбуваються майже на всіх схилах, у 
будові яких беруть участь відклади глинистого або глинисто-піщаного флішу. З 
нижнім ярусом терасованих і нетерасованих днищ долин пов’язана інтенсифі-
кація процесів підмиву і розмиву та значне накопичення продуктів розмиву і 
селевих потоків. 

Серед гравітаційних процесів і блокових рухів у межах парку найбільше 
зафіксовано стабілізованих і активних зсувів. Значні площі зсувних схилів 
зосереджені в Ужоцько-Волосянській ділянці парку. Активно на схилах 
розвиваються сучасні зсуви, зокрема, потужний зсув 1974 р. у с. Волосянка, який 
затримав залізничний рух на тривалий період (Скварчевская и др., 1977). На 
багатьох схилах часто трапляються давніші зсуви, які створили комплекси 
зсувних терас. Багаторічні стаціонарні спостереження за зсувами проводили в 
околицях с. Княгиня (Рудько та ін., 1997). Формуються зсуви у потужному чохлі 
пухких відкладів. Стабілізовані зсувні маси внаслідок техногенного впливу 
(прокладання дороги і підрізання схилу) переміщувалися в середньому зі 
швидкістю 5–10 см за місяць. 

Значних руйнувань в Українських Карпатах загалом і на території парку 
завдають селі і селеві паводки. Термін “сель” або “сіль”, запозичений з арабської 
мови, означає гірський потік, що дуже швидко рухається. На відміну від звичай-
ного гірського потоку, під терміном “сель” розуміють короткочасний гірський 
потік з доволі високим вмістом (до 50–60 % від загального об’єму) твердого 
матеріалу, який має високу руйнівну силу. 

За складом селевої маси, відсотковим вмістом твердого матеріалу, структурою 
потоку і його транспортувальними можливостями розрізняють грязекам’яні, 
воднокам’яні, грязеві типи селевих потоків. Для Українських Карпат най-
прийнятнішими є терміни “воднокам’яні селі” і “селеві паводки”. Для водно-
кам’яних турбулентних потоків характерний високий вміст наносів – до 30 % від 
об’єму і більше, дрібнозему – близько 10 %, ухил тальвегу – 0,10, об’ємна вага 
1,5–2,5 г/см³. Типові воднокам’яні селі виникають зрідка – один раз в 25–50 
років. Найчастіше трапляються селеві паводки, які також мають властивості 
турбулентного потоку і вміст твердого матеріалу до 10–20 % за масою (Рудько, 
Кравчук, 2002). 

За сукупністю різних чинників, а також характером місць зосередження селів 
Полонинсько-Чорногірські Карпати загалом та їхня ділянка у межах парку нале-
жать до найсприятливіших для селеформування регіонів Українських Карпат. 
Найактивніше селі формуються у смугах контакту геолого-геоморфологічних 
зон, зокрема, між Полонинсько-Чорногірськими (Внутрішній флішовий покрив) і 
Вододільно-Верховинськими (зона Кросно) Карпатами. 

Національний природний парк “Сколівські Бескиди” площею 35 684 га 
створено 11 лютого 1999 р. на базі заказників “Сколівський”, “Зелемінь” і 
“Майдан” та заповідних урочищ “Дубинське”, “Сопіт”, “Журавлине”. Площа 
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парку після винесення меж у натуру становить 35 261,2 га, з яких 24 369,2 га 
(69 % території) передані парку в постійне користування. Парк має кластерну 
структуру, його утворюють відокремлені ділянки, розміщені у Сколівському, 
Дрогобицькому і Турківському районах.  

Адміністрація парку розташована у м. Сколе (вул. Князя Святослава, 3). Функ-
ціональне зонування НПП: заповідна зона – 5 712,6 га (16,2 %), зона регульова-
ної рекреації – 8 597,8 га (24,4 %), зона стаціонарної рекреації – 88,7 га (0,2 %), 
господарська зона – 20 862,1 га (59,2 %), у тому числі 10 892 га земель 
Сколівського військового лісгоспу, які зачислено до земель парку без їхнього 
вилучення у користувача. 

Масиви національного парку охоплюють басейн Стрию та Опору. Два най-
більші масиви і декілька дрібних розміщені на правобережжі Стрию в басейнах 
Рибника, Сопіта, Крушельниці, а також на лівобережжі Опору від околиць 
с. Тухлі до с. Святослав та від с. Демня до с. Дубина. На правобережжі Опору 
чотири масиви розміщені між північними околицями Тухлі і Сколе, а також 
поблизу с. Кам’янка. Північні масиви парку на лівобережжі Стрию простя-
гаються на південний схід від поселень Східниця і Новий Кропивник до Урича і 
Ямельниці.  

Геологічна будова. Уся територія парку розташована у Скибовій зоні Українсь-
ких Карпат. У Скибовій зоні вирізняють такі скиби: Берегова, Орівська, Сколів-
ська, Парашки, Зелем’янки та Рожанки. Скиби, дрібніші луски – це насувні 
структури, колишні перевернуті лінійні складки, насунені одна на одну і на 
Передкарпатський прогин. Складені крейдовим і палеогеновим флішем (Круглов, 
1986). Відклади нижньої крейди зрідка трапляються у північному масиві НПП. 
Представлені чорними аргілітами, алевролітами і пісковиками спаської світи. 
Верхньокрейдові відклади представлені головнинською і стрийською світами, 
найбільше поширеними в Скибовій зоні. Головнинська світа трапляється 
спорадично і складена чергуванням вапняків, мергелів, аргілітів, алевролітів і 
пісковиків. 

На території парку смуги стрийської світи мають ширину 1–4 км. Стрийська 
світа складена піщано-глинисто-мергельним флішем. На окремих ділянках серед 
груборитмічного глинисто-піщаного флішу трапляються прошарки масивних 
пісковиків, які нагадують ямненські. Найбільші площі ця світа займає у скибах 
Береговій, Орівській, Сколівській, Парашки і Зелем’янки. 

Рельєф. Відокремлені ділянки НПП “Сколівські Бескиди” розташовані у межах 
Орівського, Парашківсько–Високо-Верхівського та Сукельського геоморфоло-
гічних підрайонів Скибових Карпат (Кравчук, 2005). 

Морфоструктура. Низькогір’я Берегової скиби охоплює невеликі північні 
ділянки парку. На межиріччі Тисьмениці і Стрию розміщена локальна Мраж-
нице-Стинавська морфоструктура. Її північно-східною межею є орографічний 
уступ до Передкарпаття; південно-західна межа проходить по верхній поздовж-
ній долині Тисьмениці і по долині Стинавки. В її межах виокремлюють дві 
морфоструктури нижчого порядку – Мражницьку і Стинавську. Насув Орівської 
скиби на Берегову і Передкарпатський прогин сягає понад 10 км (Круглов, 1986).  

Мражницька морфоструктура смугою завширшки 4–6 км простягається з 
північного заходу на південний схід. Максимальні абсолютні висоти в межах 
700–800 м (вершини: Верх – 802,6 м; Вага – 778,4 м), відносні висоти в межах 
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150–200 м. Північно-східні схили сильно розчленовані верхів’ями численних 
приток Тисьменниці й Уличанки. Відносні перевищення над вирівняними 
поверхнями Передкарпаття сягають 120–140 м. 

Стинавська морфоструктура вузькою смугою (2–4 км) простягається між 
долиною Стинавки і краєм Карпат, поступово звужується до долини Стрию. У 
цьому ж напрямі простежується спад абсолютних висот (г. Белеюв – 772,6 м; 
г. Замкно – 569,2 м; поблизу с. Нижня Стинава – 528,0 м). Північно-східні схили 
сильно розчленовані верхів’ями потоків Шипільського, Глиняного, Медвежого 
та ін., а південно-західні – лівими притоками Стинавки. У будові цієї морфо-
структури домінують відклади менілітової світи – чорні й сірі аргіліти з про-
шарками пісковиків. Такий літологічний склад порід сприяв формуванню 
низькогірного рельєфу з м’якими обрисами схилів і вершин, густою гідро-
мережею долин невеликих потоків і зворів. 

Орівська морфоструктура сформувалась на однойменній скибі, яка простя-
гається між кордонами з Польщею та Румунією. Гірські хребти приурочені до 
ядер антикліналей, де виокремлюють смуги відкладів стрийської і ямненської 
світ. У північних масивах парку ця морфоструктура займає незначну площу. Тут 
виокремлена локальна Східнице-Ямельницька морфоструктура, центральна 
частина якої приурочена до Орівського блокового підняття фундаменту. 

Максимальна припіднятість припадає на хр. Цюховий (939,4 м), який займає 
центральну частину Східницької морфоструктури. У південно-східному напрямі 
абсолютні і відносні висоти поступово знижуються (вершини Турків – 846,2 м; 
Дів – 847,8 м; Повзоло – 819,2 м). У будові морфоструктури беруть участь пере-
важно відклади стрийської (верхня крейда), а також менілітової і ямненської світ. 
Виходи ямненських пісковиків в околицях сіл Урич і Ямельниця утворюють ори-
гінальні за формою скелі. З цією морфоструктурою пов’язані родовища нафти.  

Південно-східніше потоку Ямельниця розміщена локальна Ямельницька 
морфоструктура, яка до долини Стрию поблизу сіл Верхнє і Нижнє Синьовидне 
обривається добре вираженим у рельєфі орографічним уступом заввишки 100–
150 м. З двома антиклінальними складками пов’язані два паралельні хребти. 
Один з них розпочинається в околицях с. Орів (Рівна гора, 765,9 м) і простягає-
ться вздовж долини Стинавки – Котарницькі гори, г. Соколовець (682,3 м), 
г. Голий Верх (591,0 м). Інший хребет від околиць с. Ямельниця простягається 
уздовж поздовжнього відрізка долини Стрию до с. Верхнє Синьовидне з верши-
нами 770,6 м, г. Чуприна (728,7 м), г. Під Балками (624,0 м). Територія сильно 
розчленована численними долинами потоків і зворів різного простягання 
(поперечні, поздовжні та ін.). 

Сколівська морфоструктура відповідає однойменній Сколівській скибі, яка 
насунута на Орівську з амплітудою 8–10 км. Різниця абсолютних висот хребтів 
Сколівської та Орівської морфоструктур становить 70–90 м (Кравчук, Іваник, 
2004). На межиріччях Стрию, Опору та Оряви простежується різке зниження 
морфоструктури. На значній відстані між селами Підгородці і Корчин з цією 
морфоструктурою пов’язана долина Стрию. На цьому ж межиріччі в басейнах 
приток Стрию та Опору розташовані найбільші масиви НПП «Сколівські 
Бескиди», у північно-східній частині якого значні площі охоплює Сколівська 
морфоструктура.  
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Межиріччя Бистриці Підбузької – Стрию займає локальна Кропивницька 
морфоструктура. В її будові провідну роль відіграють відклади нижньої крейди 
(спаська світа). У рельєфі вона зафіксована масивними кулісоподібними верши-
нами Кобила (813,2 м), Княжий Див (833,7 м), Мельнична (818,7 м), Вершище 
(879,9 м), Товста (823,5 м). Поперечний розлом поблизу с. Новий Кропивник 
ділить морфоструктуру на дві частини, які мають відмінності в геологічній 
будові та рельєфі. 

На правому березі Стрию зі Сколівською скибою пов’язана Крушельницька 
морфоструктура, зафіксована вершинами Лишків (750,5 м), Кобила (806,4 м), 
Добжена (824,5 м). У долині Опору поблизу м. Сколе скиба значно розширена і 
на межиріччі Опору – Сукелю сягає ширини 8–9 км. На цьому межиріччі 
сформувалася Ключівська морфоструктура з найвищими вершинами г. Ключ 
(927,7 м) і г. Сукіль (906,0 м). Тут зафіксовані значні деформації, поперечні 
розломи. Долинами численних потоків морфоструктура розділена на окремі 
блоки – відроги головного хребта. У будові морфоструктури переважає 
палеогеновий фліш. 

Поздовжній відрізок долини Стрию від Нового Кропивника до Крушельниці 
ускладнений поперечними розломами, різкими звуженнями і розширеннями 
головних структурних елементів, різноманітністю літологічного складу відкла-
дів. Усе це позначилось на будові долини, зокрема, на утворенні великої 
кількості меандр. 

Морфоструктура Парашки у вигляді кількох ланцюгів хребтів простежується 
вздовж усього Скибового покриву. З нею пов’язані максимальні абсолютні та 
відносні висоти Скибових Карпат. Завдяки цьому її можна назвати їхньою 
“орографічною віссю”, подібно до того, як П. Цись (1968) вважав Полонисько-
Чорногірські Карпати “орографічною віссю” всіх Українських Карпат. Це друга 
скиба після Орівської, яка простежується через усі Українські Карпати. 

Сформувалася морфоструктура Парашки на однойменній скибі, ширина якої 
коливається переважно в межах 2–8 км. На північному заході в скибі 
виокремлюють дві луски (південна – Мальманстильська), від долини Рибника до 
басейну Бистриці-Надвірнянської – одну, а південно-східніше – знову дві. 
Максимальні висоти цієї морфоструктури у Бескидському блоці зосереджені на 
межиріччі Стрию – Опору і приурочені до Парашківського підняття. Добре 
виділяються два паралельні монолітні симетричні хребти: Парашки (вершини 
Кругла, Великий Верх, 1 177 м; Парашки, 1 268; Оброслий Верх, 1 177 м та ін.). 
До Мальманстильської антикліналі приурочений хребет з вершинами Мигова, 
Кривий Верх (1 072 м). 

У будові хребтів домінують крейдові відклади стрийської світи, серед яких 
трапляються ділянки з відкладами головинської світи. У південно-східному на-
прямі від головного хребта відходять численні відроги з максимальними висо-
тами 800–900 м, відокремлені один від одного долинами правих приток р. Стрий 
– Мала і Велика річка, Крушельниця, Сопіт, Рибник. Численні притоки цих річок 
сильно розчленовують ці відроги, їхні схили надзвичайно круті (до 25–30°). 

На правому березі Опору у скибі Парашки сформувалась морфоструктура 
Зелем’янки, приурочена до блокового поперечного Магурського підняття. У 
локальній морфоструктурі Зелем’янки панівне положення посідає монолітний 
хребет Зелем’янка (1 203,3 м) з г. Мутна (1 261,0 м). Доволі круті (25–30°) 
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північно-східні схили хребта сильно розчленовані верхів’ями потоків Павлів, 
Чудилів, Кам’янка (праві притоки р. Опір). Меншої крутості південно-західні 
схили хребта розчленовані правими притоками Зелем’янки (потоки Озірний, 
Тимшарів та ін.).  

Прямолінійність цих потоків на північно-східних і південно-західних схилах, 
глибокий вріз русел, доволі круті, місцями урвисті береги засвідчують їхню 
приуроченість до поперечних тектонічних порушень. Долини цих потоків 
відокремлюють численні відроги хребта Зелем’янка. Поздовжні відрізки глибоко 
врізаних долин правих приток Опору пов’язані, здебільшого, з вузькими смугами 
поширення відкладів менілітової світи. 

Морфоструктура Зелем’янки сформувалася на однойменній скибі, що відріз-
няється розвитком верхньокрейдових відкладів у чоловій частині скиби і майже 
прямою лінією насуву (Круглов, 1986). Ширина морфоструктури – 3–4 км на 
північному заході і до 20 км при перетині долини Лімниці. На південний схід від 
долини Пруту скиба занурюється і її перекривають флішові відклади палеогену. 

На межиріччі Стрию та Опору морфоструктура Зелем’янки представлена гру-
пою хребтів і окремих гірських масивів з яскраво вираженими вершинами. Серед 
них хребти Буківський (998,5 м) та Середній (вершини Виднога – 1 132,4 м, 
Перекоп – 1 212,9 м, Кремінка – 1 135,5 м). Продовженням цього хребта на 
правобережжі Опору є хребет з вершиною Кіндрат (1 155,9 м).  

На межиріччі Стрию –Опору в межах НПП “Сколівські Бескиди” вирізняються 
три локальні морфоструктури, які отримали назви за назвами вершин і поділені 
долинами рік басейнів Рибника, Оряви, Опору. Межиріччя Стрию – Майдансь-
кого Рибника займає морфоструктура Звибунки – Кічери, межиріччя Майдан-
ського Рибника – Оряви – морфоструктура Перекопа, межиріччя Оряви – Опору 
– морфоструктура Кремінної. У будові морфоструктур беруть участь відклади 
стрийської світи (пригребеневі частини хребтів і вершин) і повний комплекс 
відкладів палеоцену та еоцену. 

Морфоструктура Рожанки сформувалася на однойменній скибі протяжністю 
близько 100 км від кордону з Польщею до басейну Свічі. Скиба є вузькою 
монокліналлю, ширина якої не перевищує 3–4 км (Круглов, 1986). Північно-
західна частина має блокову будову. Як і в усіх скибах, чолова частина складена 
верхньокрейдовими відкладами. 

На межиріччі Стрию – Опору у морфоструктурі Рожанки простежуються два 
гірські ланцюги. Північно-східний має вершини Студена Гора (932 м), Ополонек 
(1 091,7), Росохачка (1 031,1), Мала Щебела (1 165,1), Стара Щебела (1 216,1), 
Кремінець (1 226,6), Кичера Кропивна (1 111,0), Обнова (1 068,0) та приуроче-
ний, власне, до скиби Рожанки. Південно-західний є продовженням Розлуцького 
хребта і зафіксований на межиріччі Стрию – Опору вершинами Звежинець 
(930,0 м), Мінчол Розлуцький (1 041,0), Мінчол (1 085,7) Тимковат-Ревун 
(1 073,3), Високий Верх (1 176,8), Менчил (1 126,0), Магура (1 121,0), Маківка 
(933,0). Цим хребтом проходить межа між Бескидами і Стрийсько-Сянською 
верховиною. Обидва гірські хребти з’єднані між собою численними відрогами, 
які утворилися внаслідок розчленування хребтів витоками Ясениці, Рибника, 
Бутивлі, Завадки та ін. Поперечними долинами межиріччя розділене на декілька 
морфоструктур. На межиріччі Стрию і верхів’їв Рибника це морфоструктура 
Росохачки – Мінчола Розлуцького, поміж верхів’ями Рибника і долиною Оряви – 
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Щебели – Високого Верху, межиріччя Оряви – Головчанки – Опору – Обнови – 
Скубениці. 

Морфоскульптура. Під час аналізу морфоскульптури в Українських Карпатах 
розрізняють реліктові елементи рельєфу, до яких зачисляють давні поверхні 
вирівнювання та різновікові яруси рельєфу, форми рельєфу плейстоценових 
зледенінь та екстрагляціальні форми, річкові долини як елементи успадкованої 
морфоскульптури. 

Релікти різновікових поверхонь вирівнювання найкраще збереглися в Бескидах. 
Вперше їх описав перший український геоморфолог С. Рудницький (1905), 
П. Цись (1957), І. Гофштейн (1964, 1995), а також польські дослідники Л. Саві-
цький (1909) та М. Клімашевський (1937). 

Фрагменти давнішої Бескидської поверхні (Srodgórska) займають підвищені 
вирівняні пригребеневі поверхні хребтів і окремих вершин. Найбільші площі цієї 
поверхні на хребтах Магуро-Лімнянському, Розлуцькому, Оровому, а також на 
межиріччях Дністра і Стрию, Дністра і Бистриці Підбузької (г. Виділок, 833,7 м), 
Бистриці Підбузької – Стрию (вершини Князів Див, 833,7 м; Веретище, 979,9; 
Товста, 823,5). На межиріччі Стрию – Опору фрагмент цієї поверхні простежує-
ться на дещо більших абсолютних і відносних висотах (вершини Ополонек, 
1 091 м; Росохачка, 1 031,0 м; Мінчол Розлуцький, 1 041,0 м; Тимковот, 1 073 м). 

Підбескидська поверхня (Podgórska) у Верхньодністерських Бескидах займає 
всі межиріччя з відносними висотами 170–220 м. Її поверхня часто зливається з 
такої ж висоти прирічковими поверхнями (педиментами) у долинах річок 
Дністра, Стрию, Опору та їхніх численних приток. 

Екстрагляціальні форми рельєфу в Українських Карпатах представлені кам’я-
ними розсипами, які є невід’ємною частиною ландшафту Ґорґанів. Зрідка вони 
трапляються і в Бескидах. Формування їхнє пов’язане з різким похолоданням 
клімату в час плейстоценових зледенінь. Найбільші їхні масиви пов’язані з 
виходами ямненських пісковиків (місцями також пісковиків стрийської і 
вигодської світ). Невеликі ділянки розсипів трапляються на привододільних 
частинах хребтів Парашки та Зелем’янки, гори Магура (1 362 м). 

Найпоширенішим елементом морфоскульптури на території НПП “Сколівські 
Бескиди” є річкові долини з комплексом різновікових терас, а також сучасні 
морфодинамічні процеси.  

Найпоширенішими генетичними типами сучасних екзогенних геоморфодина-
мічних процесів у національному парку, як і в Скибових Карпатах, є: 1) пло-
щинний змив (слабкий та інтенсивний); 2) лінійний розмив; 3) зсувні; 4) обва-
льно-осипні; 5) селеві (Кравчук, 2005).  

У середньогірних масивах Сколівських Бескидів з високим ступенем заліснен-
ня схилів процеси площинного змиву проявляються слабше. Інтенсифікація 
посилюється тільки на вирубках, передусім унаслідок наземного трелювання 
деревини), на вітровальних ділянках, а також у річкових долинах Стрию та його 
приток Кропивника, Стинівки, де зосереджена найбільша площа сільсько-
господарських угідь і поселення.  

Ерозійні процеси виявляються у розмиванні і підмиванні берегів річок, а також 
ярковому розмиві. Найінтенсивніші розмиви зафіксовано в руслі Стрию на ділян-
ках з великим ухилом в околицях сіл Підгородці, Корчин, Верхнє Синьовидне та 
інших. На берегах Стрию й Опору є ділянки, на яких доволі часто відбуваються 
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інтенсивні бокові розмиви (Рудько, Кравчук, 2002). На р. Стрий такі ділянки 
трапляються поблизу сіл Сопот і Крушельниця та Рибник, де розмиваються 
уступи, відповідно, третьої та шостої тераси. Найінтенсивніші розмиви 
простежують, переважно, нижче ділянок прориву долиною чолових частин скиб. 
У долині р. Опір інтенсивні бокові розмиви виявлено поблизу гирла р. Оряви, 
поміж селами Святослав і Демна, у Сколівській улоговині (постійне руйнування 
уступу третьої тераси). У зазначених місцях також спостерігаються обвали та 
зсуви на схилах річкових долин. 

Схилові та берегові яри поширені передусім у межах Берегового низькогір’я у 
північній частинні парку, у міжгірських улоговинах і розширених терасованих 
ділянках річкових долин. Схилові яри приурочені до смуг поширення насам-
перед відкладів менілітової і кросненської серій, перекритих товщею сугли-
нистих відкладів, берегові – до уступів середніх і високих терас з порівняно 
потужними товщами алювіальних відкладів. 

Селі (“водно-кам’яні селі” і “селеві паводки”) виникають зрідка – один раз на 
25–50 років; їхня розрахункава щільність коливається у межах 1 300–
1 900 кг/куб. м (Рудько, Кравчук, 2002) У парку переважають селі, які живляться 
унаслідок інтенсивного змиву і розмиву, зсувних процесів. Вони періодично 
проявляються у басейні  р. Опір поблизу с. Гребенів.  

Національний природний парк “Бойківщина” створено на території Турків-
ського району 11 квітня 2019 р. на базі заказників “Пікуй”, “Либохорівський” та 
частини лісових земель РЛП “Надсянський” на площі 12 240 га, з яких 10 623 га 
(87 %) надані в постійне користування. Адміністрація національного парку 
розміщена у смт Бориня (вул. Героїв УПА, 32). Сьогодні парк перебуває у стані 
організаційного становлення. 

Територію НПП “Бойківщина” утворюють декілька територіально відокрем-
лених ділянок у низькогір’ї Стрийсько-Сянської верховини та Верховинського 
середньогірного вододільного хребта, які відіграють важливу еколого стабілі-
зуючу роль у межах річкових басейнів у верхів’ях рік Сян, Дністер та Стрий. 
Низькогірні хребти сягають висоти 700–850 м (г. Щолб, 874 м), а Верховинський 
вододільний хребет – 1 200–1 400 м  з найвищою вершиною Львівщини – г. Пі-
куй (1 408 м) із унікальними острівними ділянками субальпійської рослинності. 
Тут збереглися корінні букові та ялицево-смереково-букові деревостани. Чис-
тими буковими лісами вкритий хребет Бучок та схили гори Пікуй.  

У наш час, окрім біотичних, інших спеціальних досліджень (геолого-геомор-
фологічних, ландшафтних та ін.) на території парку не провадять. За поперед-
німи даними у флорі національного парку налічують близько 700 видів судинних 
рослин, зростає 32 види, занесених до Червоної книги України (2009), та дев’ять 
видів – з Червоного списку судинних рослин Карпат. Тут виявлено чотири лісові 
та два болотні угруповання, занесених до Зеленої книги України (2009). 

За попередніми даними, на території НПП “Бойківщина” зареєстровано 34 
види хребетних тварин, занесених до Червоної книги України (2009), три види – 
Червоного списку МСОП, п’ять видів – регіонального списку рідкісних видів, 
153 види – Бернської конвенції, 47 видів – Боннської конвенції, 29 видів – 
Вашингтонської конвенції та сім видів кажанів, внесених до Угоди про 
збереження кажанів у Європі.  
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На прилеглих до національного парку територіях Турківщини розташована 
низка пам’яток історії та архітектури, центри народних промислів етнографіч-
ного регіону Бойківщина, які у перспективі стануть базовими осередками розвит-
ку туристично-рекреаційної діяльності парку. Отож подальші детальні наукові 
дослідження стануть важливою складовою діяльності новоствореного націона-
льного парку, однією з головних проблем якого є розширення території та 
подолання проблеми кластерності з метою формування цілісної великопло-
щинної природоохоронної ділянки. 

Висновки. У північно-західній частині Українських Карпат розташовано три 
національні парки, які, разом з Надсянським РЛП, є найбільшими за площею 
заповідними установами природно-заповідного фонду регіону. Ужанський НПП 
розташований у межах Полонинсько-Чорногірської та Вододільно-Верховин-
ської геоморфологічних областей, НПП “Сколівські Бескиди” – у Скибових 
Карпатах, а новостворений НПП “Бойківщина” – у межах Вододільно-Верховин-
ських та Скибових Карпат. У сукупності території національних парків доволі 
вичерпно репрезентують особливості геологічної будови і рельєфу північно-
західної частини Українських Карпат, формують своєрідний поперечний приро-
доохоронний профіль регіону від передгірного уступу до найвищих хребтів 
Полонинських Карпат. 
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Анотація. Встановлено види сучасного белігеративного рельєфу, створеного у кінці ХХ 

– на початку ХХІ ст. для військових потреб. Проаналізовано його морфологію на території 
Яворівського військового полігона на Львівщині – найбільшого в Україні навчального 
комплексу різних видів і родів військ. В минулому тут проводили навчання польські 
піхотинці, німецькі танкові дивізії, радянські війська, у наш час – українські та міжнародні 
сухопутні і повітряні військові формування. Площа полігона становить 361,5 км2. Він займає 
вигідне положення в рельєфі, оскільки розташований на підвищеній частині височини 
Розточчя, де проходить Головний Європейський вододіл. На території поширені пухкі 
відклади, які сприяють створенню глибоких і видовжених форм белігеративного рельєфу. Ці 
відклади представлені четвертинними елювіальними пісками і щебенем корінних порід, 
еолово-делювіальними лесоподібними суглинками і супісками, алювіальними утвореннями. 
Белігеративний рельєф розглядаємо як складову частину польової військової фортифікації. 
Дослідження виконано на основі інтерпретації великомасштабних космознімків, 
аерофотознімків і польових досліджень. Сучасний белігеративний рельєф, який досліджено 
на Яворівському військовому полігоні, класифіковано на додатні і від’ємні форми залежно 
від способу військової діяльності. До додатних форм віднесено: 1) пагорби командних 
пунктів для управління та спостереження; 2) пагорби танкових або гарматних укріплень; 3) 
мікропагорби захисту від стрілецької зброї; 4) бункери-ДЗОТи (дерев’яно-земляні оборонні 
точки); 5) висотні цілі та вогневі позиції. Від’ємні форми: 1) рови-траншеї лінії оборони та 
ходи сполучень; 2) відкриті споруди для захисту особового складу: окопи індивідуальні, 
парні, для кількох піхотинців, а також для стрільби лежачи, з коліна, стоячи; 3) окопи-
котловани для захисту техніки і важкої артилерійської зброї; 4) закриті споруди для захисту 
особового складу: бліндажі, бункери, щілини, землянки; 5) виїмки від розривів 
артилерійських снарядів. У сучасному військовому рельєфі переважають від’ємні форми. 
Аналіз різночасових аерофото- і космознімків (1980–1990, 2000–2005, 2015–2019 років) і 
сучасні польові спостереження дали змогу простежити динаміку форм белігеративного 
рельєфу. Утворення нових і найбільше поширення форм припадає на середину 80-х років ХХ 
ст. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. існуючі форми занепадають, нівелюються 
екзогенними процесами, а нові форми починають з’являтися з 2015 р., проте лише на 
невеликих локальних ділянках. На місці їхнього виникнення відбувається значне техногенне 
перетворення рельєфу, розвиток екзогенних процесів, таких як розвіювання ґрунтів, 
опустелювання, ерозія, опливини. 

Ключові слова: белігеративний рельєф; Яворівський військовий полігон; морфологічна 
класифікація. 
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MODERN BELIGERATIVE RELIEF  (ON THE EXAMPLE OF YAVORIV 
MILITARY TRAINING GROUND OF LVIV REGION) 
Galyna Bayrak  
Ivan Franko National University of Lviv 
 

Abstract. The author establishes the types of relief created for military purposes 
(beligerative) and analyzes its morphology. The territory of the Yavoriv military training 
ground in the Lviv region, the largest in Ukraine training complex of various types and 
kinds of troops, was chosen as an example. The military training ground was established in 
the 30s of the twentieth century. In the past, Polish infantry, German tank divisions, Soviet 
troops, and nowadays Ukrainian and international ground and air forces trained here. The 
area of the landfill is 361.5 km2. It occupies an advantageous position in the terrain, as it is 
located on an elevated part of the Roztochchya Upland, where the Main European 
watershed passes. Loose sediments are widespread in the territory, which contribute to the 
creation of deep and elongated forms of beligerative relief. These are mainly quaternary 
alluvial sands and detritus of native rocks, aeolian and diluvial loess and sandy loams, 
alluvial sediments. We consider the beligerative relief as an integral part of the field 
military fortification. The research was performed on the base of interpretation of large-
scale space images, aerial photographs and field studies. The modern beligerative relief 
observed at the Yavoriv military training ground was classified into positive and negative 
forms depending on the method of military activity.  

Positive forms include: 1) hills of command posts for control and surveillance, 2) hills 
of tank or cannon fortifications, 3) micro-hills of protection against small arms, 4) bunkers 
(wooden-earth defense points), 5) high-altitude targets and firing positions. Negative forms 
are as follows: 1) trenches of the defense line and the course of connections; 2) open 
structures for the protection of personnel: individual trenches, pairs, for several infantry, as 
well as for shooting lying down, kneeling, standing; 3) trenches for the protection of 
equipment and heavy artillery weapons; 4) closed structures for personnel protection: 
dugouts, bunkers, cracks, dugouts; 5) excavations from ruptures of artillery shells. There 
are more negative forms in the modern military relief.   

Analysis of space images from different times (1980–1990, 2000–2005, 2015–2019) 
and modern field observations allowed us to trace the dynamics of beligerative relief 
forms. The formation of new and most widespread forms occurs in the mid-80 of the 
twentieth century. At the end of the XX and at the beginning of the XXI century, the 
existing forms decline, steamrolled by exogenous processes, and new ones do not appear. 
New forms have been appeared since 2015, but only in small local areas. The place they 
appear are characterized by a significant anthropogenic transformation of the terrain, the 
development of exogenous processes, such as soil dispersal, desertification, erosion, 
oozing. 

Key words: beligerative (military) relief; Yavoriv military training ground (Ukraine); 
morphological classification. 
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Рельєф території має особливе значення для військових цілей. Його вивчення 
необхідне для підготовки і ведення бойових дій, він є важливою частиною тактичної, 
вогневої і спеціальної підготовки військ. Різноманітні військові впливи на земну 
поверхню спричиняють утворення белігеративного рельєфу – різновиду 
антропогенного рельєфу, сформованого діяльністю військової техніки і людини. 
Його назва походить від лат. belligero – вести регулярну війну (Переклад..., 2020). 
Останніми роками значних порушень зазнає рельєф у місцях бойових дій та 
військових навчань, що створює підстави для вивчення характеру та інтенсивності 
цих порушень. Досліджуючи перетворення рельєфу на навчальних військових 
полігонах,  завбачують подібні порушення в районах бойових дій для відновлення 
території з настанням мирного періоду. Вивчення морфології сучасного 
белігеративного рельєфу дає ключ для розуміння напівзруйнованих військових форм 
минулих історичних епох, які зараз надзвичайно приваблюють туристів.   

З середини ХХ ст. окремі автори розрізняють природний рельєф і той, що 
створила людина. Одним із перших, хто звернув увагу на існування військового 
рельєфу, був В. Боднарчук (1949). Він, зокрема, розрізняв сільськогосподарський, 
іригаційний, гірничо-промисловий та оборонний рельєф. У категорії оборонного 
рельєфу відокремив форми рельєфу війн останнього часу (протитанкові рови, лійки 
від вибухів снарядів і мін, підземні сховища) та сторожові й оборонні споруди 
минулого (кургани, фортечні вали), могильні насипи (Боднарчук, 1949). З початку 
70-х років ХХ ст. у географічних публікаціях набув поширення термін 
“антропогенний” ландшафт або рельєф (Котлов,  1970; Молодкін, 1973). Детально 
описував антропогенні ландшафти Ф. Мільков (1973), серед яких виокремив 
категорії антропогенних сільськогосподарських, промислових, дорожніх, лісових 
антропогенних, водних антропогенних, селитебних, рекреаційних і власне 
белігеративних. У белігеративних ландшафтах автор відокремлював вироблені – 
траншеї, окопи, бліндажі, лійки від вибухів, та насипні – фортечні вали, сторожові 
кургани, вали ліній оборони (Мільков, 1974). За характером діяльності людини 
О. Спірідонов означував рельєф, створений у процесі виробництва, у процесі 
будівництва та інший (пов’язаний з побутовою і військовою діяльністю – 
белігеративний). До белігеративного рельєфу зачисляв вироблений – канави, 
траншеї, окопи, ескарпи, бліндажі, лійки; насипний – відвали, вали, кургани 
(Спірідонов, 1985). 

Класифікацію белігеративних ландшафтів України за часом виникнення виконав 
Г. Денисик (епоха бронзи,  скіфські,  слов’янські,  давньоруські часи, час Першої і 
Другої світових війн та сучасні), за тривалістю існування, господарським 
використанням і належністю до типів місцевості (вододільні,  плакорні, схилові, 
терасові,  заплавні). У класі белігеративних ландшафтів виокремив підкласи 
курганів, городищ і валів, військово-фортифікаційних комплексів та полігонів, 
фактично з’єднавши в один ранг сучасні і давні форми (Денисик, 2014; Денисик, 
2016).  
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Варто відрізняти белігеративний рельєф від белігеративних ландшафтів. Рельєф 
є визначальною складовою белігеративних ландшафтів, конструкційною основою, 
до якої долучаються антропогенні та біотичні елементи. 

Автори І. Ковальчук,  В. Стецюк наголошували, що морфологічні, генетичні,  
вікові та динамічні властивості рельєфу необхідно враховувати під час планування 
військових дій, розміщення різних типів військових об’єктів і комунікацій, 
використання систем наведення і ведення вогню тощо (Стецюк і Ковальчук, 2016; 
Стецюк і Ковальчук, 2017).  

Белігеративний рельєф як різновид антропогенного розглядали О. Колтун, 
І. Ковальчук, описуючи оборонні функції рельєфу на різних історичних етапах 
розвитку суспільства (Колтун і Ковальчук, 2012). 

У багатьох публікаціях здебільшого аналізують ландшафти (Антонюк, 2015), 
геоморфологічні (Галаган та ін., 2018), орогідрографічні чи кліматичні умови 
(Ольховая, 2016) сучасних і минулих військових подій, а форми рельєфу як основа 
військових побудов залишаються поза увагою. Дана стаття є намаганням заповнити 
цю прогалину і розглянути сучасні белігеративні форми рельєфу. 

У зарубіжній літературі опубліковані дослідження проблем використання 
порушених ландшафтів у зонах сучасних військових конфліктів на Близькому Сході, 
у Палестині та Сирії. Зокрема, у Палестині вирізняють прямі та опосередковані 
белігеративні ландшафти, створені у давній (до 1948 р.), новий (до 2000 р.) і 
сучасний (Аль Халілі, 2002) періоди. У Сирії та на Близькому Сході війни ведуть в 
умовах напівпустель і пустель високотехнологічними методами, які передбачають 
знищення екосистем з метою послаблення противника, шляхом зрізання та 
насипання ґрунтів, об’єми яких сягають мільйонів тонн. Використання бойових 
позашляховиків і важких 50-тонних механізованих засобів, численні бомбардування, 
спричиняють знищення піщано-пустельної, галечникової і кам’янистої поверхні. Все 
це зумовлює зростання опустелювання, стають частішими та інтенсивнішими пилові 
бурі,  глибшими виїмки,  простежується ущільнення ґрунтів (Зон, 2017).  

Сучасний белігеративний рельєф – це рельєф, утворений у кінці XX – на початку 
ХХІ ст. внаслідок бойових дій і військових навчань. Варто розрізняти 
белігеративний рельєф Новітнього часу, побудований у Першу та Другу Світові 
війни; белігеративний рельєф Нового часу, утворений під час Наполеонівських війн 
та Громадянської війни в США, та історичний белігеративний рельєф, утворений 
під час середньовічних війн. Приклади рельєфу Нового і Новітнього часу знаходимо 
в українських і зарубіжних публікаціях (Коржик, 2009; Anderson, Fleet, 2018; Halahan 
et al., 2020;  Pearson, 2008; Woodward, 2013). Характерним для історичного 
белігеративного рельєфу є його використання для захисту від метальної, холодної 
зброї, облоги та найпростішої вогнепальної зброї противника.  

Сучасний белігеративний рельєф призначений насамперед для захисту від різних 
видів вогнепальної зброї. Його створення має на меті укриття військової техніки й 
особового складу від ворожих наступів, організацію та спостереження за веденням 
бойових операцій. Сучасний белігеративний рельєф відрізняється від історичного, 
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утвореного у час, коли вогнепальну зброю масово не використовували або вона мала 
слабшу вбивчу силу.  

Белігеративний рельєф можна спостерігати не тільки в зонах активних бойових 
дій, а й на навчальних військових полігонах, де присутні всі атрибути справжніх 
подій. Його тут відтворюють максимально достовірно відповідно до зразка бойових 
дій ХХ ст. Одним із таких полігонів є Яворівський загальновійськовий навчальний 
полігон у Львівській області, відомий зараз як Міжнародний центр миротворчості та 
безпеки. Вивчення рельєфу на території полігона як великого об’єкта, порушеного 
сучасними військово-техногенними впливами, викликає зацікавленість наукової 
спільноти з метою розробки стратегій відновлення подібних геосистем, а також для 
порівняння  і розуміння облаштування оборонних споруд минулого з перспективою 
реконструкції.  

Методика досліджень. Для дослідження рельєфу території було використано 
топографічні карти масштабу 1:50 000, стереопари аерофотознімків 1982 р. 
масштабу 1:14 000, космознімки 1985 р., а також польові спостереження на західній 
ділянці полігона. Використання стереопар аерофотознімків дало змогу отримати 
стереоефект і об’ємну модель рельєфу, за якою було з’ясовано його морфологічні 
особливості на всій площі полігона. Сучасні дослідження було виконано на основі 
інтерпретації космофотознімків з веб-вузла “Google Earth” 2003, 2009, 2014, 2018 р. 
та польових спостережень. 

Результати. З історії полігона. Створення Яворівського полігона на Львівщині 
датується 1932 р., коли українські землі були під владою Польської держави. Його 
територія займала тоді 3 тис. га. Уже 1938 р. польський уряд почав розширювати 
полігон у зв’язку із передислокацією сюди Другої польської Карпатської дивізії. 
Відповідно до наказу польського уряду, для розширення території полігона 
виселили перші 36 родин.   

На початку 1940-х років, з приходом радянської влади, продовжили примусову 
депортацію населення сіл, територію яких відвели під Львівський артполігон і яку 
завершили наприкінці 1940-х років. Згідно з рішенням радянського уряду і Ради 
Народних Комісарів СРСР №41 від 13.02.1940 р., всі жителі сіл Великої і Малої 
Вишеньки, Хотинця, Щирця, Курників, Тростянця та інших під наглядом військових 
покинули рідні села і були переселені на Буковину (Макарчук, 2000).  

На початку німецької окупації, на підставі розпорядження вищих військових 
інстанцій Німеччини, з наказу генерал-губернатора Галичини всі державні установи, 
майно колишньої більшовицької держави стали військовими трофеями. Полігон, як 
власність Червоної Армії, перейшов у власність Вермахту. Перебувати на цих 
землях заборонили. Під час розширення полігона 1941–1942 рр. примусово 
депортували на південь України близько 125 тис. осіб українських, польських, 
німецьких, грецьких, єврейських родин, зрівняли із землею понад 170 сіл та хуторів, 
знівечили понад 40 тис. га родючих земель, сотні пам’яток історії та культури 
(Мартинець, 2008). Церкві Св. Михаїла у с. Велика Вишенька, збудованій 1927 р. і 
освяченій митрополитом А. Шептицьким, випала трагічна доля стати мішенню для 
стрільби з танків і бронетранспортерів. Цей храм 1940 р. зруйнували. Протягом 
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1941–1944 рр., за часів Вермахту, полігон розширили вздовж р. Завадівка, від дороги 
с. Грушів–Немирів до смт Магерів, його площа зросла до 170 тис. га. 

Після Другої світової війни сюди знов повернули військовий вишкіл різних родів 
військ Радянської Армії. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР №08/127 
15.06.1945 р., спочатку створили навчальний артилерійський табір (відповідно 
підготували площу території), а згодом створили й інші поля для навчання піхоти, 
десантних і танкових військ. Отримав номер 232 військових полігонів СРСР. У 
с. Старичі Яворівського р-ну Львівської обл. дислокувався штаб військових сил. 
Площа полігона в часи СРСР зросла до 420 тис. га (Яворівський..., 2020). 

За незалежної України протягом двох років ще продовжувались масштабні 
навчання та згодом за браком коштів вони завершилися. Незначну східну частину 
полігона 1998 р. включили у новостворений національний парк “Яворівський”, куди 
відійшло 58,5 тис. га, а західна та відокремлені тактичні поля продовжували 
використовувати для військових навчань.  

Яворівський військовий полігон став відомим усьому світу, оскільки тут з 1995 
р. проводять міжнародні навчання “Щит миру” в рамках програми “Партнерство 
заради миру”. Зокрема, 1998 р. участь у багатонаціональних миротворчих навчаннях 
брали представники оборонних відомств 18-ти держав, а 2000 р. – близько 1 600 
військовослужбовців з 26-ти країн світу. З 2006 р. і до сьогодні тут проходять 
українсько-американські військові навчання “Репід Трайдент” (“Rapid Trident”), з 
2015 р. – “Фіарлес Гардіан” (“Fearless Guardian”). Відбуваються також українсько-
американські і багатонаціональні навчання “Сі Бриз”, українсько-румунські 
“Ріверайн” (“Riverine”), українсько-британські “Воріер Вотчер” (“Warrior Watcher”), 
українсько-молдовські “Південь”. З 2014 р. і до сьогодення на полігоні здійснюють 
військові навчання за стандартами НАТО військовослужбовці Збройних сил і 
Національної гвардії України для удосконалення рівня бойової і спеціальної 
майстерності. Полігон після підпорядкування Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримав назву Міжнародний центр 
миротворчості та безпеки (Яворівський.., 2020). 

Полігон займає площу 361,5 км2 (приблизно 13×28 км). Населені пункти, які 
межують: Старичі, Коти, Вербляни, Немирів, Середкевичі, Магерів, Крехів, 
Дубровиця, Івано-Франкове, Верещиця.  

Особливості рельєфу та складу порід. Яворівський загальновійськовий полігон 
розташований у географічному центрі Європи на височині Розточчя. Рельєф 
полігона ерозійно-денудаційного та ерозійного походження.  

Центральне поле знаходиться на Головному Європейському вододілі в межах 
горбистої височини Розточчя (рис. 1). Воно займає домінуюче положення в рельєфі, 
за якого огляд на прилеглу місцевість сягає кількох кілометрів. Немирівське і 
Верблянське навчальні поля розташовані на вирівняному рельєфі Сянсько-
Дністерської рівнини, яка межує з південного сходу із Розточчям. Старичівське 
стрілецьке поле знаходиться на межі височини Розточчя і Сянсько-Дністерської 
рівнини. Абсолютні висоти Центрального поля сягають 360–390 м, Немирівського і 
Верблянського – 260–280 м, Старичівського – 270–300 м. 
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  1      2    3 
Рис. 1. Розташування Яворівського військового полігона (фрагмент топокарти 

масштабу 1:50 000). Умовні позначення: 1 – межі височини Розточчя; 2 – Головний 
Європейський вододіл; 3 – вододіл між річками басейну Сяну і Західного Бугу. 

А – Центральне, Б – Немирівське, В – Верблянське, Г – Старичівське поля  

Fig. 1. Location of the Yavoriv military training ground (fragment of a topographic 
map of scale 1:50 000). Symbols: 1 – the boundaries of the Roztochchya Upland, 2 – the 
main European watershed, 3 – the watershed between the rivers of the San Basin and the 

Western Bug. A – Central, B – Nemyriv, C – Verbliany, D – Starychiv fields of the 
training ground 

Центральне поле значно розчленоване ярково-балковими формами і малими 
долинами рік. Тут бере початок річка 3-го порядку Верещиця, яка тече у південно-
східному напрямі вздовж осьової частини поля на відтинку 9 км, а далі різко 
повертає на південь. У північно-східному напрямі від повороту долини 
розташований головний командний спостережний пункт, з якого простежується вся 
площа Центрального поля полігону. Перевищення суміжних пагорбів над дном 
долини становить 25–30 м. Долини північно-східної частини полігона належать до 
басейну Західного Бугу, західної – до басейну Сяну (р. Завадівка), південної – до 
басейну Дністра (р. Верещиця). 

Рельєфотвірними відкладами досліджуваної території є літотамнієві вапняки, 
вапнисті пісковики і кварцові піски верхньоміоценового відділу неогену. На 
поверхні залягають пласти вапняків та пісковиків потужністю 1–2 м, які бронюють 
вершинні поверхні, а нижче поширені піски потужністю 30–50 м. Ці породи 
перекриті товщею четвертинних елювіальних пісків і щебенем корінних порід 
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потужністю 3–5 м. Днища долин вистилають алювіальні відклади, представлені 
супісками, суглинками, а в місцях заболочень – торфами, середня потужність яких 
1–1,5 м. Трапляються також еолово-делювіальні відклади, представлені 
лесоподібними суглинками, супісками, пісками. На придолинних поверхнях 
розвинуті супіски, а типові леси – на привершинних схилах східної і північно-
східної експозиції. Потужність лесової товщі, зазвичай, становить 1 м, зрідка зростає 
до 2 м. Відсутність скельних порід та велика глибина пухких відкладів дає змогу 
швидко окопуватись, створювати глибокі й протяжні виїмки для захисту військової 
техніки і бійців. Унаслідок військово-техногенного впливу в місцях знищення 
дернини та лісового покриву значно розвиваються процеси розмиву та розвіювання 
пісків, лесоподібних суглинків. 

Сучасний стан і призначення полігона. Яворівський військовий полігон 
забезпечує можливість проведення таких заходів: тактичне навчання з бойовою 
стрільбою із застосуванням артилерії, засобів ППО СВ, тактичної авіації; 
гелікоптерів вогневої підтримки; десантування парашутним чи посадочним 
способом до повітрянодесантного полку; проведення штатних стрільб танковими 
підрозділами і стрілецької зброї; виконання вправ з водіння бойових машин і 
автомобільної техніки; проведення всіх заходів польової підготовки; забезпечення 
багатонаціональних навчань. Зазначимо, що 2017 р. для потреб ЗСУ придбали 
лазерну систему імітації бою і створили штатний батальйон позначення дій 
противника (сили OPFOR); 2018 р. збудували тренувальний комплекс “Бій в 
населеному пункті”, який дає змогу проводити практичні заняття з оборони,  
наступу, дій техніки, патрулювання тощо в умовах населеного пункту; 2019 р. 
створили смугу перешкод для тренування розвідників, одну з найдовших та 
найскладніших у Східній і Центральній Європі (Український…, 2020). 

З метою здійснення якісного військового вишколу Збройних сил на території 
полігона розташовані навчальні поля: для проведення підготовки артилерійських 
підрозділів і підрозділів зв’язку, повітряно-десантного комплексу, захисту від зброї 
масового ураження, інженерних і підрозділів тилу, для навчання військ перевезенню 
залізничним, повітряним та водним транспортом, підготовки розвідувальних і 
підрозділів миротворчих сил, протитанкових ракетних комплексів, поле для бою в 
населеному пункті. Зокрема, для підготовки підрозділів миротворчих сил на полігоні 
створено 14 навчальних місць.   

Яворівський військовий полігон поділено на окремі частини, які використовують 
для бойових навчань різних родів військ: Центральну, Верблянську, Старичівську і 
Немирівську (див. рис. 1). Центральне тактичне навчальне поле призначене для 
проведення навчань з бойовою стрільбою. Його розміри приблизно становлять 
5×18 км, площа 94,5 км2. Центральне поле є найбільшим. Поблизу нього 
розташовані менші за площею відокремлені ділянки. На Старичівській ділянці 
розташовані стрілецькі поля, на Верблянській – поле для танкових тренувань з 
невеликою до 2,5 км танковою директрисею, Немирівську ділянку використовують 
як автодром.   
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На Центральному тактичному полі вздовж осьової його частини проходить 
велика танкова директриса, призначена для виконання вправ стрільби з озброєння 
танків, БТР (бронетранспортерів), БМП (бойових машин піхоти), стрілецької зброї, а 
також для навчання стрільби і тренування у виконанні вправ з управління вогнем 
підрозділів. Її довжина більше 5 км (рис. 2). На полі проводять стрільби штатним 
артилерійським пострілом з танків гарматою калібру 125 мм. В результаті таких 
стрільб на поверхні землі утворюються виїмки глибиною 2–2,5 м. Для 
спостереження за танковими діями побудовано командний спостережний пункт 
висотою 12 м. Для керування військовими підрозділами і як точка огляду місцевості 
під час навчань Радянської Армії використовували бліндаж Нєдєліна (названий на 
честь маршала артилерії 50-х років минулого століття). Він розташований на 
штучному терасованому пагорбі висотою 5 м у східній частині Центрального поля. 
Менших розмірів бліндажі знаходяться також у західній частині поля. 

 
Рис. 2. Центральне тактичне поле (вигляд із заходу, світлина авторки) 

Fig. 2. Central tactical field (view from the west, photo by the author) 

Для навчання та удосконалення навичок водіння бойових машин особового 
складу Сухопутних військ (танків, БМП, БТР) призначений танкодром (Старичівська 
ділянка). Характерні різноманітні умови місцевості: хвилястий та розчленований 
рельєф, мікропагорби і мікрозниження (відносних перевищень до 1,5 м) з крутими 
схилами, вкриті рідколіссям, лісом і луками. Він обладнаний трасою довжиною 
5,8 км, на якій передбачені всі типові перешкоди: колійні проходи в мінно-
вибухових загородженнях, різкі підйоми та спуски, колійні мости, броди, проходи в 
протитанкових ровах. Розміри танкодрому приблизно становлять 1×3 км.  

На Старичівському і на півдні Центрального поля розташовані ділянки з 
підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів. Для навчань застосовують 
міномети пневматичних систем, комп’ютерні тренажери та реальну зброю. Тут 
утворено улоговину-майданчик довжиною 350 м, на якому нівельовано рельєф та 
сформовано крутий укіс для захисту від уражень на прилеглій ділянці. Побудовано 
також окремі насипи висотою до 2 м, квадратні неглибокі окопи глибиною 1,5 м для 
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розташування окремого мінометника, рови-окопи довжиною 10 м для виконання 
масованої стрільби.  

Для проведення вогневих тренувань і стрільб використовують військове 
стрільбище, де виконують завдання зі стрілецької зброї, гранатометів, озброєння 
БМП, БТР в складі до 2-х механізованих (парашутно-десантного) батальйонів вдень 
та вночі. Його розміри становлять 1×1,8 км. На поверхні землі встановлені 
спеціальні мішені на горбках висотою 0,5–1,0 м. 

Для проведення тактичних навчань, контрольних занять і тренувань зі стрільби 
та управління вогнем артилерійських частин і підрозділів з бойовою стрільбою 
призначена директриса стрільби артилерії із закритих вогневих позицій. 

Щоденні тренування зараз виконують на Старичівському полі, забезпеченому 
сучасною військовою технікою, спорудами, макетами різного призначення, 
відповідно підготовленою місцевістю.  

Класифікація сучасного белігеративного рельєфу. У військовій справі 
розрізняють довготермінові (залізобетонні, броньовані) і польові фортифікаційні 
споруди (Ясько, 2014). Белігеративний рельєф розглядаємо як складову частину 
польової фортифікації. 

На основі інтерпретації великомасштабних космознімків, аерофотознімків і 
польових досліджень сучасний белігеративний рельєф, який спостерігали на 
Яворівському військовому полігоні, класифікуємо на додатні і від’ємні форми 
залежно від способу військової діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1. Морфологічна класифікація сучасних белігеративних форм 
(на прикладі Яворівського військового полігона) 

Table 1. Morphological classification of modern beligerative forms 
(on the example of the Yavoriv military training ground)  

Класи 
форм 

Різновиди форм 

Додатні 

Насипи управлінських та спостережних командних пунктів  
Пагорби вогневих позицій 
Горби танкових або гарматних укріплень 
Насипи бункерів-ДЗОТів  
Купини захисту від стрілецької зброї 
Висотні цілі  

Від’ємні 

Колії від проходження важкої техніки 
Рови-траншеї лінії оборони та ходи сполучень 
Окопи: індивідуальні, парні, для кількох піхотинців, а також для стрільби 
лежачи, з коліна, стоячи (відкриті споруди для захисту особового складу) 
Окопи-котловани для захисту техніки і важкої артилерійської зброї  
Окопи-бліндажі, бункери, щілини, землянки (закриті споруди для захисту 
особового складу) 
Виїмки від розривів артилерійських снарядів 
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Командно-управлінські пункти призначені для керування військовими 
навчальними подіями, підтримання зв’язку між підрозділами й уточнення вогневих 
завдань. Їх формують у вигляді штучних земляних насипів із плоскими 
майданчиками та капітальними спорудами на них, обладнаними приладами зв’язку.  

Командно-спостережні пункти використовують для спостерігання за діями 
військових підрозділів під час військових навчань. Відрізняються від управлінських 
тим, що на вершині насипу розташовані тимчасові споруди (накриття від негоди). 
Насипи-основи цих пунктів нагадують зрізану піраміду значної висоти і крутістю 
схилів 30–45°. Довжина основи найбільшого насипу спостережного пункту – 50 м. 
Схили хоча й мають велику крутість, проте переважно стійкі, задерновані, з 
незначними мікрозсувами ґрунту. Командні пункти розташовані на сході 
Центрального поля полігона та на Верблянському танковому полі. Трапляються 
також насипи-основи для утримання щитів з назвами військових полів висотою до 
2 м (рис. 4, а).  

   
                                    а                                                                       б 

Рис. 3. Додатні белігеративні форми:  
а – управлінський командний пункт (бліндаж Нєдєліна, світлини дослідницького 

клубу “Explorer”);  б – спостережний командний пункт (світлина авторки)  
Fig. 3. Positive beligerative forms: a – manager command post (Nedelin’s dugout, photo of 

the research club “Explorer”); b – observation command post (photo by the author) 

Висотні вогневі позиції бувають основні та запасні (тимчасові). На північному 
заході Центрального поля будують сучасну вогневу позицію, обладнану траншеями, 
бліндажами та окопами. На Верблянському і Старичівському полях переважають 
тимчасові вогневі позиції – домінуючі у рельєфі пагорби з незначними інженерними 
захисними спорудами. Вогневі засоби – протитанкові ракетні комплекси (ПТРК), 
артилерійські системи, БТРи, танки, гранатомети і кулемети виконують з них 
прицільну стрільбу.  

Горби танкових або гарматних укріплень розташовані групами на відокремлених 
навчальних полях. Це незамкнені додатні форми висотою 1,5–1,7 м. Схили круті 
(60–70°), штучно закріплені, іноді на них трапляється сповзання ґрунту (рис. 4, б). 
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а  

  
б 

Рис. 4. Додатні белігеративні форми: а – насип для утримання щитів (світлина 
Panoramio); б – насип на позиції військової техніки (світлина авторки) 

Fig. 4. Positive beligerative forms: a – embankments for holding shields (photo  
Panoramio); b – embankment at the position of military equipment (photo by the author)  

 
Насипи бункерів – дерев’яно-земляних оборонних точок (ДЗОТів) 

використовують для ведення вогню з кулеметів і гармат. Це штучні горби висотою 
2–2,5 м, всередині укріплені, із захищеними дверима та отвором-амбразурою. 
Трапляються зрідка, на Верблянському полі і на південному сході Центрального 
поля. 

На Верблянському і Немирівскому навчальних полях поширені купини захисту 
від стрілецької зброї. Вони охоплюють площу близько 9 км2. Поширені задерновані 
мікропагорби висотою 0,2–0,3 м як залишки насипів неподалік від поодиноких і 
парних окопів, які використовували піхотинці під час минулих інтенсивних навчань 
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радянського періоду. Окопи нівельовані, а мікропагорби поблизу них залишились. 
Трапляються сучасні такі насипи-бруствери поряд з окопами різних видів. 

Висотні цілі розташовані на сході Центрального поля полігона. Це природні 
пагорби з умовними спорудами призначені для захоплення пішими і танковими 
родами військ. Таких цілей близько чотирьох. Вони займають домінуюче положення 
в рельєфі і є об’єктом концентрованих ударів військових загонів. Сюди також 
сходяться траси танкових рейдів.  

Окрім додатних форм на території Яворівського полігона значно розповсюджені 
від’ємні белігеративні форми.  

Колії від багаторазового проходження важкої техніки (танків,  БТР) – 
найпоширеніші від’ємні наноформи. Глибина перетворення поверхні рельєфу 0,3–
0,7 м. Колії танкових трас трапляються на всіх полях полігона, хоча їхня густота 
нерівномірна. У середині 80-х років минулого століття переважали на Центральному 
полі (рис. 5). Сьогодні найпоширеніші на Старичівському полі, де розташований 
Центр миротворчості і безпеки, та на північному заході Центрального поля, де 
знаходяться зразки військової техніки миротворчих сил, які виконують навчання 
поблизу місць базування (рис. 6). 

Траншеї є складовою частиною фортифікаційних споруд опорного пункту 
певного військового підрозділу. Вони утворюють лінію оборони та ходи сполучень з 
тилом й окопами різних видів чи бліндажами. Протяжну траншею умовної лінії  

 
Рис. 5. Колії танкових трас на полях Яворівського полігона  

(схема дешифрування космознімка 1985 р.) 
Fig. 5. Tracks of tank routes on the fields of Yavoriv military ground  

(scheme of interpretation of the 1985 space image) 
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Рис. 6. Колії танкових трас на полях Яворівського полігона  

(виділяються світлими довгими прямими лініями, космознімок 2019 р.) 
Fig. 5. Tracks of tank routes on the fields of Yavoriv military ground 

(can be seen in bright long straight lines in 2019 space image) 

оборони спостерігали на Верблянському полі. Її довжина приблизно 2 км, глибина 
1,5–1,6 м, ширина у днищі близько 0,7 м. З боку півдня сформований насип-бруствер 
висотою 0,5–0,6 м, а з північної сторони – 0,3 м. Отож загальна глибина виїмки 
становить близько 2,0–2,3 м і забезпечує проходження піхотинця в повний зріст. 
Хоча траншея закладена у сипучих піщаних породах, проте стінки її не укріплені. 
тобто вона не закінчена. Оскільки її не використовують, то днище поступово 
самозасипається сповзаючим зі стінок матеріалом (рис. 7).  

 
Рис. 7. Від’ємні белігеративні форми: військова траншея (світлина авторки) 

Fig. 7. Negative bilierative forms: military trench (photo by the author) 
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Сучасні траншеї розташовані на півночі Центрального поля між 
пагорбами Пісочок і Бурякова Нива. Вони слугують системою ходів сполучень між 
командним пунктом, бліндажем і майданчиками для автоматників, стрільців, 
снайперів, гарматників тощо. Стінки траншей, які закладені у піщаних породах, 
укріплені суцільною огорожею із дерев’яних колод, а закладені у щебенистих 
породах – не закріплені. Глибина траншей стандартна, характерна для повного 
профілю – 1,5 м, днище широке (близько 1 м). Характерні виразні брівки, рівні 
стінки відкосів і чітке днище, отож їх вирили екскаваторним способом. Між брівкою 
траншеї та бруствером залишена смуга (берма) шириною 1 м. За формою в плані 
траншеї криволінійні, прокладені на привершинній ділянці домінуючої висоти 
місцевості з боку наступу умовного противника. На півдні Центрального поля 
полігона давні траншеї закладені у ярково-балкових формах, стінки яких власне з 
цією метою сформовані. Сьогодні їх використовують зрідка. 

Окопи захисту особового складу – це невеликі рови для виконання одиночної і 
масованої стрільби піхотинців. На полігоні поширені індивідуальні та парні окопи, 
зрідка – для кількох стрільців. Для стрільби лежачи глибина сягає 0,3 м, для стрільби 
з коліна – 0,6–0,7 м, для стрільби стоячи – 1,2–1,3 м. Висоти брустверів становлять 
0,3–0,5 м. Для автоматників (кулеметників), снайперів, а також для стрільби з 
ручних протитанкових гранатометів закладені індивідуальні окопи. Вони часто 
основного профілю (глибиною 110 м). Розташовані в Центрі миротворчості і 
безпеки, на мінометному полі. На півночі Центрального поля будують окопи для 
відділення (бойової групи) з комірками для стрільців і гранатометників (рис. 8, а).  

   
   а                                                                б 

Рис. 8. Від’ємні белігеративні форми: а – окопи для захисту піхотинців;  
б – котловани для захисту техніки (світлини Panoramio) 

Fig. 8. Negative beligerative forms: a – trenches to protect infantry; 
b – pits for protection of equipment (photos Panoramio) 

Окопи-котловани для захисту техніки, важкої артилерійської зброї та інших 
вогневих засобів є більшими за розмірами від окопів піхотинців, проте не 
протяжнішими (рис. 8, б). Розрізняють окопи для танків (БМП), БТР і вогневих 
засобів. У середньому їхні розміри 5×4, 4×3, 3×3 м за глибини 1,5–1,1 м, відповідно, 
із пологими протилежними схилами для заїзду. Для ПТРК і мінометних установок 
розчищають майданчики із незначним заглибленням. Окопи-котловани розташовані 
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поодиноко і групами у західній частині Центрального поля, на Верблянському і 
Старичівському полях. Їх будують поблизу траншей і окопів захисту особового 
складу, часто на привершинних ділянках пагорбів з протилежного боку від умовного 
противника.  

Закриті споруди для захисту особового складу – це бліндажі, бункери, щілини, 
землянки, які перекриті зверху настилом з колод, дощок, дернини чи насипом землі. 
Бліндажі на полігоні, зазвичай, великі, розраховані на бойову групу. Поширені 
вздовж Головного Європейського вододілу і танкової директриси. Тут переважають 
бліндажі радянського періоду. Проте на півночі Центрального поля будують сучасні 
закриті споруди, заглиблені у ґрунт на 1,5 м і перекриті дерев’яними колодами і 
земляним насипом в 1 м. Бункери – бетонні заглиблення у поверхню землі, 
розташовані на півдні Центрального поля, проте зараз занедбані. Щілини – укриття 
для екіпажів військової техніки, як і землянки, сьогодні на полігоні не трапляються.   

Найпоширеніші на різних полях полігона виїмки від розривів артилерійських 
снарядів. Розрізняють два підтипи виїмок: свіжі і давні (радянського періоду). Свіжі 
виїмки мають слабко чи незадерновані стінки, ускладнені опливинами; давні – 
задерновані, із заболоченими днищами, а в місцях поширення лісових масивів – 
заростаючі чагарником. Перший підтип переважає на Верблянському, 
Старичівському полях, другий – на Центральному полі, насамперед його східній 
частині. 

Впорядкування форм белігеративного рельєфу. На основі дистанційних 
матеріалів можна спостерігати характерну впорядкованість белігеративного рельєфу 
за виглядом у плані. Існує певний порядок створення вогневих позицій, відповідно до 
якого будують польові фортифікаційні споруди – виїмки чи насипи белігеративного 
рельєфу. Наприклад, вогневу позицію взводу зенітних установок влаштовують у 
вигляді шестикутника, відповідно до кількості гармат в батареї і забезпечення 
покриття вогнем місцевості. Отже, белігеративна форма має вигляд шестикутника, 
на вершинах якого розташовують окопи-котловани під ці артилерійські засоби.  

Для бойового порядку механізованого взводу характерна пряма лінія переднього 
краю (фронт) і півкруглий тил. У середніх частинах фронтальної і тилової ліній 
розташовують основний і запасний командно-спостережні пункти, а на флангах – 
одиниці техніки (Зайцев, 2014). Отож, белігеративна форма впорядкована у вигляді 
півкола, вздовж периферії якого розташовані окопи-котловани для танків і БТРів, а в 
центрі – невеликі насипи (природні чи штучні) для командно-спостережних пунктів.  

На позиціях охорони об’єктів для сил резервних груп влаштовують 
зигзагоподібні оборонні споруди. Белігеративна форма має Y-подібний вигляд, 
утворений індивідуальними окопами для стрільби з автомата чи кулемета і 
траншеями. Певну півкільцеву форму з кількома лініями траншей, окопами та 
бліндажами має опорний пункт на вогневій позиції відділення. Таку позицію 
створюють на північному заході Центрального поля.  

Паралельне впорядкування у широтному напрямі мають колії танкових трас на 
Центральному полі. На інших полях вони кільцеві або радіальні. 
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Результати різночасових спостережень. Окрім одномоментних знімків, на 
різночасових дистанційних аерофото- і космічних матеріалах можна дослідити зміни 
форм белігеративного рельєфу. Вигляд полігона зафіксований станом на 1982–
1985 рр. – час найактивнішого його використання, 2003 р. – найменшого 
використання, 2015–2020 рр. – відновлення навчань з метою підготовки ведення 
бойових дій на сході України. Найсуттєвіших змін серед різних форм 
белігеративного рельєфу зазнали колії від важкої техніки. Найбільше їх виявили на 
Центральному полі. Використовуючи аерофотознімки 1982 р., середньомасштабні 
(1985 р.) і великомасштабні (2003 р.) космознімки, в ході даного дослідження було 
виміряно і порівняно їхню загальну довжину на всіх полях полігона. На 1982–
1985 рр. вона становила 324,2 км. Обчислили також щільність горизонтального 
розчленування коліями як частку від ділення їхньої загальної довжини до площі 
полігона: вона становила 3,4 км/км2. Станом на 2003 р. загальна довжина колій 
сягала 84,7 км, а щільність – 0,9 км/км2 (Байрак, 2008). Отже, чисельність трас колій 
за приблизно 20 років зменшилась у 3,8 рази (див. рис. 5 і 6). Сьогодні втричі зросла 
чисельність колій на Старичівському полі, ледь збільшилась на крайній північній і 
північно-західній частині Центрального поля, а на решті ділянок залишилась 
незмінною з 2003 р. Власне Старичівське поле у наш час найбільше використовують 
для поточних  навчань ЗСУ,  а Верблянське і Центральне поля – під час 
міжнародних навчань.  

Окрім колій, змін зазнали незадерновані майданчики різноманітного військового 
використання.  Протягом 1982–1985 рр.  налічували 115 таких майданчиків, а 2003 р. 
їх залишилось лише 27, отож їхня кількість таким чином зменшилось у 4,3 рази. 
Станом на 2019 р. кількість майданчиків зросла вдвоє лише на Старичівському полі, 
на крайній півночі Центрального поля. Внаслідок зменшення використання території 
полігона, всі його поля з периферії заростають лісами (сосна,  береза,  вільха) і 
чагарниками (ліщина, ялівець). У прилеглих лісових масивах, насамперед поблизу 
Старичівського поля, вдвічі зросла кількість вирубок. 

Простежується розвиток і сучасних екзогенних процесів. Унаслідок нового 
втручання зросли ділянки розвіюваних ґрунтів у центральній частині полів полігона. 
На схилах долини Верещищі розвивається ерозія. На бортах додатних 
белігеративних форм трапляються незначні процеси осипання й опливини. 

Висновки. Територія Яворівського військового полігона потребувала 
дослідження сучасного белігеративного рельєфу. Він виник у результаті будівництва 
споруд для захисту від ураження стрілецької, артилерійської, ракетної та інших 
видів зброї, для спостереження за веденням масових навчальних бойових операцій, а 
також внаслідок ушкодження земної поверхні (лійки від вибухів, колії). За 
положенням відносно поверхні землі розрізняємо класи від’ємних і додатних форм 
белігеративного рельєфу. За площею поширення масштабнішими виступають 
від’ємні форми рельєфу, тоді як більших перевищень висот сягають додатні форми.  
Від’ємні і додатні форми рельєфу часто формують комплексне утворення – вогневу 
позицію бойового взводу чи відділення.  
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Аналіз різночасових аерофото- і космознімків (1980–1990, 2000–2005, 2015–2018 
років) і сучасні польові спостереження дали змогу відстежити динаміку форм 
белігеративного рельєфу. Утворення нових і найбільше поширення форм припадає 
на середину 80-х років ХХ ст. Наприкінці ХХ і на початку ХХІ ст. існуючі форми 
занепадають, нівелюються екзогенними процесами. Нові форми з’являються з 2015 
р., проте лише на невеликих локальних ділянках. Відбувається значне техногенне 
перетворення рельєфу, розвиток екзогенних процесів, таких як розвіювання ґрунтів, 
ерозія, осипи, опливини. 

Загалом, сучасний белігеративний рельєф Яворівського полігона зачислюємо до 
форм мікрорельєфу, у якому переважають від’ємні форми. 
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Анотація. Обґрунтовано пропозиції урізноманітнення тематичних екскурсійних 

маршрутів геолого-геоморфологічними об’єктами Подільського Придністер’я. Ці 
геотуристичні природні об’єкти відповідають усім критеріям відбору екскурсійних 
об’єктів: пізнавальній цінності, важливості, змісту, функціональному призначенню, 
безпечності, популярності, відомості, доступності та іншим. Таке поєднання природних 
об’єктів Подільського Придністер’я на екскурсійних маршрутах із уже звичними історико-
культурними, релігійними та іншими екскурсійними об’єктами дає змогу екскурсійним 
послугам стати повноцінною складовою у різних видах туризму на різних маршрутах за 
способом пересування і використання різного виду транспорту. Сформовано 
природознавчі тематичні і оглядові екскурсійні маршрути “Ми їдемо на Дністер”. 
Сухопутний екскурсійний маршрут № 1 протяжністю 244 км триває майже 6 год. 
Починається маршрут з м. Тернопіль до смт Микулиці, с. Дружба, с. Струсів, с. Рукомиш, 
м. Бучач, с. Язлівець, із заїздом на Русилівський та Джуринський водоспади, із 
радіальними виїздами із м. Бучач до с. Млинки, через м. Чортків і с. Кривче до 
Дністерського каньйону. Сухопутний екскурсійний маршрут № 2 протяжністю приблизно 
223 км триває майже 4,25 год. Починається з м. Тернопіль до смт Микулинці, с. Дружба, 
м. Теребовля, смт Гримайлів, с. Вікно, вздовж Природного заповідника “Медобори” та 
Іванковецького заказника до с. Личківці, до м. Гусятина, територією Хмельницької області 
і НПП “Подільські Товтри”, до м. Кам’янець-Подільський, а кінцевим пунктом є смт Стара 
Ушиця. Обґрунтовано рекомендації щодо вимог і можливостей використання на 
екскурсійних маршрутах заказників, заповідників, наукових музеїв природи, національних 
парків. Подано рекомендації щодо надання екскурсійних послуг для різних за складом 
учасників екскурсійних груп. Увагу акцентовано на можливості реалізації таких 
екскурсійних послуг для відпочиваючих на туристичних базах, у готелях і кемпінгах, 
санаторіях і різних рекреаційних закладах з урахуванням фізичного навантаження під час 
екскурсії, відстаней, швидкості руху, тривалості екскурсійного маршруту. 

Ключові слова: екскурсійні маршрути; геолого-геоморфологічні об’єкти; Подільське 
Придністер’я; природознавчі оглядові екскурсії. 
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Abstract. The article substantiates the proposals of diversification of thematic tour routes by 

geological and geomorphological objects of Podilskogo Prydnisterya. These geo-touristic natural 
objects appropriate all the criteria for selection of sightseeing objects: cognitive value, 
importance, content, functional purpose, safety, popularity, information, accessibility and others. 
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Such combination of natural objects of Podilskogo Prydnisterya in excursion trips with already 
usual historical-cultural, religious and other sightseeing objects gives the chance to become 
excursion services a full-fledged component in various kinds of tourism, on various routes tour 
and using of various mode of transport. Natural science thematic and sightseeing tour routes "We 
are going to the Dniester" have been formed. The trek of land excursion #1 with a distance of 244 
km, length almost 6 hours has the start in Ternopil and goes through villages Mykulytsia, 
Druzhba, Strusiv, Rukomysh and city of Buchach, village Yazlivets, with departure to 
Rusylivsky and Dzhurynskyi waterfalls, with radial setting out from Buchach to the village of 
Mlynky, through city of Chortkiv and village Kryvche to Dniester canyon; trek of land excursion 
#2 with a distance of about 223 km, length almost 4.25 hours has start in Ternopil too and goes 
through villages Mykulytsia, Druzhba but after that goes to another direction to city Terebovlya, 
smt Grymajliv, village Vikno, through Nature reserve“Medobory” and Ivankoveckogo 
zakaznyka to village Lychkivci, to city of Gusyatyna, territory of Hmelnyczkoyi oblast (region) 
and NNP “Podilski Tovtry” to city of Kamyanec-Podilskyj, and final point is village Stara 
Ushycya. 

Recommendations on the requirements and possibilities of using nature reserves, scientific 
museums of nature and national parks on tour routes are substantiated. Recommendations for 
providing excursion services for different groups of excursion groups are given. Emphasis on the 
possibility of implementing such excursion services for vacationers at resort, hotels and camping, 
sanatoriums and various recreational establishments have done, taking into account the physical 
activity during the tour, distances, speed, length of the tour route. 

Key words: tour route; geological and geomorphological objects; Podilske Prydnisterya; 
natural sightseeing tours. 

 
Вступ. Під час надання екскурсійних послуг звичним є використання як 

екскурсійних об’єктів історичних та архітектурних пам’яток, місць, пов’язаних з 
історичними подіями, будівель і споруд, меморіальних пам’ятників і комплексів, 
об’єктів, пов’язаних із життям і творчістю видатних особистостей, пам’ятників 
мистецтва, експозицій музеїв, картинних галерей, виставок, технічних експонатів, 
археологічних пам’яток та інших цікавих об’єктів і місць. Однак сучасні умови 
туристичного ринку вимагають урізноманітнення екскурсійних об’єктів, 
розширення їхнього переліку. Доповнити його вдало зможуть геолого-
геоморфологічні природні об’єкти, які на території Подільського Придністер’я є 
дуже мальовничими і різноманітними та відповідають усім критеріям відбору 
екскурсійних об’єктів, а саме: пізнавальній цінності, важливості, змісту, 
функціональному призначенню, безпечності, популярності, відомості тощо.  

 Одну з перших і глибоких характеристик геолого-геоморфологiчної будови 
Середнього Приднiстер’я здійснено у працях геоморфолога В. Д. Ласкарева, 
згодом – у працях львівського науковця К. І. Геренчука, що сформували львівську 
геолого-геоморфологічну наукову школу. Сучасний аналіз геолого-
геоморфологічних об’єктів Приднiстер’я здійснювали здебільшого дослідники 
кафедри геоморфології та палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка: А. Богуцький, 
В. Брусак, Ю. Зінько, Я. Кравчук, які заклали концептуальні основи використання 
геолого-геоморфологічних об’єктів у туризмі та створення геопарків. Питання 
використання геологічних пам’яток в екскурсійній справі апробували вчені на 
міжнародних конференціях в Україні та сусідніх країн, які вже мають досвід 
використання і створення спеціальних геологічних заповідних територій. У 
результаті наукових дискусій плеядою львівських учених створені відомі наукові 



 
 
 
 
 
 
 

Л. Альтгайм, О. Бордун  Використання геолого-геоморфологічних об’єктів… 
                         ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 230–249             232 
 
праці. Зокрема, детальний огляд Китайгородського відслонення здійснили 
А. Богуцький та О. Томенюк; В. Брусак та К. Москалюк аналізували цінні 
геолого-геоморфологічні об’єкти Збаразьких Товтр, на основі чого запропонували 
використовувати їх у сукупності з історичними об’єктами і створити регіональний 
ландшафтний парк “Збаразькі Товтри” (Брусак і Москалюк, 2017); Ю. Зінько 
запропонував практичні заходи на території національних природних парків 
“Північне Поділля” і “Дністровський каньйон” для покращення огляду геолого-
геоморфологічних пам’яток (Зінько і Шевчук, 2017). Г. Байрак досліджувала 
можливості використання космічної інформації для прокладання туристичних 
маршрутів Подільським Придністер’ям (Байрак, 2012). Із тернопільських 
науковців питання використання природних об’єктів у межах НПП Подільських 
Товтр у рекреаційній діяльності досліджував Л. Царик. (Царик, 2008). Цікавий 
пізнавальний фотоальбом “Дністровський каньйон очима допитливих” видав 
Й. М. Свинко (Свинко, 2013). 

Геолого-геоморфологічні дослідження природних об’єктів переплітаються з 
суспільно-географічними дослідженнями, оскільки люди часто використовували 
геологічні об’єкти як сховища, святилища, капища або ритуальні поховальні місця. 
Цей симбіоз природи і людини проявляється при облаштуванні скельних 
монастирів Поділля. Печерні наскельні храми є об’єктами історико-краєзнавчих 
досліджень ХІХ – початку ХХ ст. Передусім варто згадати роботи істориків та 
краєзнавців Поділля: В. Антоновича, Ю. Блажевича, І. Винокура, П. Горішнього, 
О. Лотоцького, О. Пламеницької та ін., які у своїх працях розглядали історію 
конкретного монастиря, або певної групи монастирів. Найвагоміший внесок у 
дослідженні монастирів Поділля належить Євтиму Сіцінському, автору 
монографії “Материалы для истории монастырей Подольской епархии”, у якій 
проаналізовано значні матеріали про їхнє виникнення та духовно-просвітницьку 
діяльність. Сучасні дослідники сакральних об’єктів Поділля: І. Винокур, 
П. Горішній та ін. подали опис Бакотського і Бушанського скельних монастирів 
(Винокур і Горішний, 1994); А. Артюх і А. Мацкевич – печерних культових 
пам’яток Дністровського каньйону. Сучасний краєзнавець Ю. Блажевич, 
досліджуючи скельні монастирі Поділля, зазначив, що часто християнські скельні 
монастирі виникали на місцях колишніх релігійних центрів язичників, їхніх 
капищ та осередків (Атаман, 2014) 

Наше дослідження має на меті об’єднати зусилля геологів, геоморфологів та 
історико-краєзнавців для формування туристичних маршрутів Подільського 
Придністер’я і запропонувати цикл комбінованих оглядових екскурсійних 
маршрутів із використанням як історико-архітектурних, так і природних об’єктів 
огляду, що будуть цікавими і пізнавальними для широкого кола споживачів 
туристичних послуг. 

Методи дослідження. Порівняльний, описовий та польовий методи 
дослідження дали змогу зібрати комплексні матеріали та сформувати картосхему 
та опис екскурсійних маршрутів Подільського Придністер’я, які до цього не 
відображені у науковій літературі із використанням геолого-геморфологічних 
об’єктів. 

Результати та їхній аналіз. Геолого-геоморфологічні об’єкти 
використовують у суспільних цілях сотні, а інколи й тисячі років. Сьогодні серед 
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туристів та екскурсантів популярні скельні фортеці та храми – унікальні й 
неповторні пам’ятки цивілізації. 

Початок освоєння печер людиною припадає на льодовиковий період. 
Вважають, що він розпочався близько XVII тисячоліття до н. е., за останньої хвилі 
найбільшого похолодання у Європі. З того часу печери незмінно й надійно 
слугували житлом, храмом чи святилищем. На Поділлі знайдено значну кількість 
печерних утворень, більша частина яких приурочена до скелястих берегів Дністра. 
Чимало таких утворень знищено внаслідок природних обвалів, навмисних чи 
випадкових людських діянь.  

Деякі печери утворені штучно для релігійних цілей. Традиційно місце для 
скельного монастиря обирали на горі або у високій скелі. Прив’язка скельних 
монастирів до геолого-геоморфологічних об’єктів має певні причини, серед яких 
варто зазначити: релігійні, природні (природні умови, географічне положення, 
геологічні породи, мальовничі краєвиди), історичні, соціальні, військово-
політичні. Першою із них є, напевно, язичницька традиція, згідно з якою моління 
на високих горах ближче до неба. Саме тому ідолів, наприклад, Перуну чи 
Святиводу, ставили на високих пагорбах. Доказом запозичення цього звичаю є те, 
що у багатьох випадках християнські храми розміщували на місці давніх 
язичницьких капищ. Релігійне значення для виникнення печерних монастирів 
мала традиція з язичницьких часів, яка знайшла своє втілення у Євангельській 
оповіді про народження Ісуса Христа у Віфлеємській печері (Атаман, 2014). 
Суспільною або соціальною причиною печерної традиції було переслідування 
перших християн іновірцями, у зв’язку із чим доводилося ховатися у недоступних 
і захищених місцях, отож перші християнські монастирі на Поділлі виникали як 
печерні. Зі становленням християнства та із розвитком монастирського життя 
вони перетворювались у наземні культові споруди. Важливий природний чинник 
вибору місця – геологічний. Для монастиря обирали скелю із природними 
(карстовими) заглибленнями, які можна шляхом додаткової обробки пристосувати 
під келії. Придатними для закладання монастиря були скелі із породами, в яких 
примітивними знаряддями праці створювали штучну печеру (Байрак і Теодорович, 
2018). Важливе значення у монастирському будівництві мали і гідрогеологічні 
умови, зокрема, наявність джерел питної води, яка не тільки задовольняла спрагу 
монахів, а й відігравала важливу “економічну” роль. Після виникнення монастиря 
такі джерела ставали святими і набували цілющих властивостей. Вони сприяли 
збільшенню кількості паломників, на пожертви яких монастирі, здебільшого, й 
існували. Вирішальне значення належить чинникам історичним. У середні віки 
р. Дністер проходив важливий торговельний шлях. У той час сама р. Дністер і її 
притоки були повноводнішими, що забезпечувало безперешкодний прохід 
торговельних суден із зерном, медом, ремісничими товарами тощо. Вздовж цього 
шляху, очевидно, цілком стихійно проникали й оселялися перші християни, 
виникали перші християнські печерні монастирі, а із ними поширювалась і 
християнська віра. Також вздовж торгових шляхів повставали фортеці та замки – 
незмінні місця для показу екскурсійних об’єктів. 

Кліматичні умови сприяли утворенню на таких різноманітних геолого-
геоморфологічних територіях специфічної флори та фауни, що перетворювало їх 
на екскурсійні об’єкти туристичної діяльності. Для використання цих об’єктів і 
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формування тематичних природознавчих екскурсійних маршрутів важливу роль 
відігравала інфраструктура як ресурс: транспортне забезпечення, заклади 
розміщення, харчування, виробництво та реалізація сувенірної продукції. Це 
значною мірою впливало на ефективність природознавчих екскурсій. 

Природознавчі тематичні екскурсії із використанням геолого-
геоморфологічних об’єктів передусім цікаві для учнів загальноосвітніх шкіл, 
гімназій, коледжів, студентів вищих навчальних закладів, оскільки сприяють 
поглибленню отриманих ними у навчальному закладі знань, розвивають 
допитливість і бажання глибше осягнути таємниці природи, поглибити знання, 
ширше відкривають світ прекрасного, формують високі моральні якості: вони 
розширюють знання екскурсантів про природу загалом і поглиблюють розуміння 
важливих складових таких наук, як геологія, геоморфологія, заохочують брати 
участь у різних екологічних та природоохоронних заходах, сприяють виробленню 
активної життєвої позиції молодої людини. 

Тематичні геологічні екскурсії присвячені будові земної кори. Їхні маршрути 
пролягають рівнинами і горами, старими руслами річок і дном древніх морів. 
Об’єктом відвідування може бути геологічний розріз, кар’єри, відслонення та інші 
“оголення Землі”, на яких простежуються склад і будова порід, їхній вік, межі 
найдавніших гір, морів і річок. При цьому екскурсантів ознайомлюють із 
“геологічним календарем” і “палеонтологічними годинниками”, які доводять, що 
кожен шар Землі містить неповторні залишки живих істот, властиві конкретному 
періоду часу, які відображають життя на Землі. На геологічних екскурсіях 
ознайомлюють із геологічною картою місцевості і картою корисних копалин 
області або краю. Це допомагає наочно переконатися, наскільки багаті надра 
корисними копалинами і як важливо використовувати їх розумно. Екскурсійними 
об’єктами можуть бути: геологічні відслонення, печери, скелі, водоспади, які 
прикрашають виходи порід, каньйони тощо. 

Обов’язковою частиною кожної геологічної екскурсії для різних за складом 
учасників екскурсійних груп буде екологічна підтема, наприклад, “Охорона надр”. 
Доволі цікавими, зазвичай, є мінералогічні екскурсії, на яких учасників 
ознайомлюють із закономірностями утворення різних мінералів, дорогоцінного і 
напівкоштовного каменю (Альтгайм, 2011). 

Місцями проведення таких багатотемних або оглядових природознавчих 
екскурсій можуть слугувати заказники, заповідники, національні парки. 
Національний природний парк (НПП) – категорія природно-заповідного фонду, що 
охороняється від більшості видів людської діяльності та забруднення. На відміну 
від заповідників та природних резерватів, де заборонена майже будь-яка 
діяльність людини, однією із цілей створення національних парків є рекреація, 
отож у них дозволяють перебування туристів на території за певних умов і правил. 
У нашому дослідженні розглянемо НПП – “Дністерський каньйо́н” та “Подільські 
Товтри”. 

НПП “Дністерський каньйо́н”  – природоохоронна територія в Україні, у ме-
жах Борщівського, Заліщицького, Бучацького та Монастириського районів Терно-
пільської області площею 10 829,18 га. Парк створений із метою збереження цін-
них природних та історико-культурних комплексів і об’єктів лісостепової зони у 
середній течії річки Дністер. Особливо цінним об’єктом вважаєють саме Дністер-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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ський каньйо́н. Утворений р. Дністер, він являє собою долину із прямовисними 
берегами висотою 100–250 м. За визначенням спеціалістів, Дністерський каньйон 
є одним із наймальовничіших місць України і своїми рекреаційними можливостя-
ми не поступається Криму і Карпатам. Дністерський каньйон визнаний одним із 
семи чудес України. Це найдовша долина-каньйон в Україні. 

НПП “Подільські Товтри” охоплює ландшафти Товтр та Придністер’я і займає 
261 315 га. Товтри – це геологічне утворення, яке сформувалося у басейнах 
Тортонського та Сарматського морів, що зникли 15–20 млн років тому, проте 
залишили після себе бар’єрний риф, який сьогодні ми називаємо Товтровим 
пасмом. 

Товтри починаються на Західній Україні поблизу містечка Підкамінь і 
простягаються у південно-західному напрямі до Скали, а неподалік Крутилова і 
Требуховця розгалужуються на Кутківці, Смотрич, Черче, Залуччя, Нігин, Вербку, 
Маківське Привороття, Княжпіль до Китайгорода над Дністром. Тут переходять 
на бік Бесарабії – історичної області Молдови, тягнуться на Гардінешті та Брінзені 
і закінчуються поблизу Стефанешті на Пруті.  

У структурі Товтрової зони виокремлюють: головне пасмо (бар’єрний риф, 
сформований у пізньому бадені), окремі масиви Товтр (біогерми 
пізньобаденського віку, розташовані на схід від головного пасма), бічні Товтри 
(біогерми ранньосарматського віку, розташовані на захід від головного пасма), 
території колишніх проток і лагун, та проходи між окремими рифовими масивами, 
частина яких нині зайнята річковими долинами. Співвідношення та форма прояву 
у рельєфі зазначених елементів є основою детального геоморфологічного 
районування (Брусак і Москалюк, 2017 ).  

На території НПП можуть знаходитись заказники – лісові або водні угіддя, що 
перебувають під охороною держави із метою збільшення чисельності 
мисливських і промислових звірів, птахів, риб. У заказниках заборонені 
полювання, рибальство, вирубка лісів на обмежений термін. Залежно від профілю 
заповідної території, екскурсії проводять тематичні (ботанічні, зоологічні, 
геологічні тощо), а також багатопланові. У нашому дослідженні пріоритет 
надаємо використанню ресурсів ландшафтних заказників загальнодержавного 
значення: Іванковецького, Івахновецького, Великої і Малої Бугаїх, Сокола, 
Циклівського, Кармалюкової гори, Сового яру та Княжпільського. Також 
ботанічних заказників загальнодержавного значення: Сатанівський, 
Карабчиївський, Чапля, Панівецька дача, Товтра Вербецька, Довжацький, нижні 
Патринці та Товтра “Самовита”. При багатьох НПП створені наукові музеї 
природи, які обов’язково відвідують екскурсійні групи. Тематичні екскурсії у 
межах заповідних територій можна супроводжувати музейними, оскільки не 
завжди вдається натрапити на всіх тварин, що живуть у заповідниках і показати їх. 
Огляд експозиції наукових музеїв заповідників дає змогу розширити й закріпити 
знання, отримані на екскурсії. На досліджуваній території знаходяться як 
ландшафтні, так і ботанічні заказники, які доцільно використовувати в 
екскурсійній діяльності. 

Під час організації екскурсій на заповідних територіях важливо забезпечити 
збереження заповідного режиму. Для цього необхідно: по-перше, щоб відвідувачів 
об’єднали в екскурсійну групу і кожну групу забезпечили екскурсоводом, по-
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друге, кожен екскурсант повинен знати, як дотримуватись заповідного режиму. З 
цією метою відвідувачів ознайомлюють із “Правилами поведінки туристів і 
екскурсантів на території заповідника”, вивішеними на видному місці. У цьому 
випадку рекомендують довести до свідомості кожного екскурсанта обов’язковість 
строгого дотримання правил (Альтгайм, 2017). 

Такі багаті тематичні або оглядові природознавчі екскурсії приваблюватимуть 
різних за складом і віком учасників екскурсійних груп. Вони можуть бути: 
однорідними (екскурсанти однієї категорії, наприклад, школярі одного класу, 
студенти одного курсу й факультету); різнорідними (збірні групи, учасниками 
яких є особи, які самостійно виявили бажання скористатися екскурсійними 
послугами). Відповідно, природознавчі екскурсії для дорослого населення 
різняться своїми завданнями. Вирізняють пішохідні екскурсії (для відпочиваючих 
на туристичних базах, у готелях і кемпінгах) як засіб пізнання навколишньої 
природи, набуття навичок правильного орієнтування на місцевості під час 
туристичних походів або участі у мандрівках екологічними стежками. Екскурсії у 
природу для відпочиваючих у санаторіях і різних рекреаційних закладах, окрім 
загальних для всіх пізнавально-виховних завдань, виконують і лікувально-
профілактичні функції, адже тут враховують фізичне навантаження 
відпочиваючих під час екскурсії, відстань, швидкість руху залежно від стану 
здоров’я учасників і профілю санаторію. Природознавчі екскурсії для місцевого 
населення можуть бути загальноосвітніми й чергуватися із відпочинком на 
природі. Такі екскурсії можна організовувати за певними розділами і темами. 

Під час підготовки нової екскурсії більше уваги варто приділити вивченню 
об’єктів на місці, у їхньому природному оточенні. Зустріч із екскурсійним 
об’єктом безпосередньо на місці його розташування, спостереження за ним, 
вивчення різних його сторін дозволяють екскурсоводові у майбутньому при 
роботі із групою вільно орієнтуватися у пам’ятках, кваліфіковано демонструвати 
їх. Об’їзд або обхід маршруту є завершальним етапом, мета якого: 

• ознайомитись із засобами і можливостями зв’язку, вулицями та площами, 
уздовж яких прокладено маршрут; 

• уточнити місця запланованих зупинок на маршруті та розташування об’єктів 
на місцевості; 

• перевірити доцільність ознайомлення із запланованими об’єктами екскурсії; 
• освоїти під’їзди автобусом або підходи до об’єктів або місць стоянки; 
• знайти найкращі групові місця для показу об’єктів; 
• обрати методи показу та розповіді, щоб ознайомити із об’єктами; 
• здійснити хронометраж часу, необхідний як для ознайомлення із об’єктами, 

так і для руху на окремих ділянках маршруту, а також для з’ясування загальної 
тривалості екскурсії; 

• визначити потенційні загрози на маршруті та врахувати необхідні заходи 
безпеки (Альтгайм, 2019). 

Після таких багаторазових польових виїздів на місцевість пропонуємо кілька 
маршрутів із можливостями коригування під різні варіанти екскурсійних груп. 

Наприклад, для тих, хто відпочиває у санаторії “Медобори” неподалік 
м. Тернополя можна запропонувати екскурсійний маршрут № 1 “Ми їдемо на 
Дністер” у південному напрямку до р. Дністер (рис.1.).  
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Рис. 1. Картосхема екскурсійного маршруту №1 “Ми їдемо на Дністер” 
Fig.1. The trek of sightseeing tour routes №1 "We are going to the Dniester" 

 
Початок маршруту у м. Тернопіль чи із самого санаторію “Медобори”, 

рухаємось у напрямку до Рукомиша – давно відомого краєзнавцям і туристам 
завдяки печерному храму. Печерний храм – святилище, культова споруда у 
травертиновій скелі. Це зал площею близько 25 м2. На стінах і стелі 
простежуються сліди від вирубування каменю. Вхід висотою 1,5 м і шириною до 1 
м – із південного боку. На північ від храму є кілька менших гротів, вирубаних у 
скелі, які, очевидно, слугували келіями для монахів. Неподалік входу – залишки 
стародавнього муру. Біля підніжжя схилу розташована мурована церква св. 
Онуфрія із 1,5-метровими стінами (збудована близько 250 років тому на місці 
однойменного дерев’яного храму). За переказами старожилів, печерні храм і 
монастир облаштували у ХІІІ ст. 2 монахи Києво-Печерської Лаври, які тут 
зупинилися, рятуючись від татаро-монголів, коли Батий зруйнував Київ. Згодом їх 
силоміць переселили у новозбудований монастир оо. Василіян у м. Бучач. 
Скельний храм залишився, у ньому моляться досі. Нині він уособлює Божий гріб, 
тут лежить фігура Ісуса Христа, у Cтрасну п’ятницю сюди вносять плащаницю 
для поклоніння. До скельної церкви підведено освітлення, у ній засклено вікно, 
настелено підлогу, є ікони. Цей храм – частина культового комплексу, до якого 
також належить церква св. Онуфрія, Хресна дорога, басейн для освячення води. 
Сюди приходять численні паломники. Люди давно знали про цілющу благодать 
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Рукомиша. У старі часи, у відпуст, вся долина перед церквою була заповнена 
возами. Тоді до Рукомиша приїжджало не менше людей, як тепер до Зарваниці, 
щоб вшанувати відомого пустельника IV століття святого Онуфрія, який у 
молитвах 60 років провів у пустелі і на честь якого названа скельна церква, а 
тепер і кам’яна, що стоїть перед Божим гробом. 

Рукомишські скелі – геоморфологічне утворення, геологічна пам’ятка 
природи місцевого значення (рис. 2). Оголошені об’єктом природно-заповідного 
фонду рішенням виконкому Тернопільської обласної ради №131 від 14.03.1977. 
Перебувають у віданні місцевого селянського господарства. Площа 1 га. Під 
охороною – мальовничі травертинові скелі, у карстовій порожнині, у яких 
знайдено кістки багатьох видів дрібних голоценових тварин. 

Екскурсійний маршрут до с. Рукомиш і після нього можна доповнити 
історико-архітектурними, релігійними, оборонними спорудами та іншими 
екскурсійними об’єктами смт Микулинці, с. Дружба, с. Струсів, (до нього) та 
м. Бучач, с. Язлівець (після нього), а також заїздом на Русилівський та 
Джуринський водоспади і так аж до самого Дністерського каньйону (рис. 3). 

 

Рис. 2. Рукомишські скелі (фото  
Л. Альтгайм) 

Fig 2. Rukomysh Rocks (foto  
L. Althaim) 

 
Рис. 3. Джуринський водопад (фото 

О. Бордун) 
Fig 3. Dzhurynskyi Waterfall (foto  

O. Bordun) 
 

Такий екскурсійний маршрут може бути насичений різними екскурсійними 
об’єктами, які споглядатимуть екскурсанти дорогою до Дністерського каньйону – 
у долинах Дністра та його приток виступають на поверхню потужні комплекси 
осадових товщ від наймолодших (антропогенових) і до найдавніших 
(силурійських) відкладів палеозойської ери.  

Якщо ставити собі за мету відвідати і більше часу на маршруті відвести 
геолого-геоморфологічним об’єктам, тоді можна ще зробити радіальний виїзд із 
м. Бучач, де простежуються геологічні відслонення девонських пісковиків до 
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с. Млинки, відвідати тутешні печери, а потім через м. Чортків із заїздом у 
с. Кривче прямувати до Дністерського каньйону. 

На цьому маршруті переважатимуть геолого-геоморфологічні екскурсійні 
об’єкти. Збір інформації про них вимагає більших зусиль, однак у наш час 
необхідно урізноманітнювати екскурсійні послуги для ефективнішого розвитку 
внутрішнього туризму. Саме збільшення кількості тематичних екскурсій даватиме 
змогу сформувати цикли екскурсійних послуг для туристичних груп екскурсантів. 
Різноманітний природно-ресурсний потенціал сприятиме розробленню 
природознавчих екскурсій. 

Під час формування екскурсійного маршруту природознавчого спрямування 
необхідні інформація і наукові знання багатьох природничих, географічних і 
історичних наук, таких як біологія, геологія, астрономія, фенологія, географія, 
історія й інші науки, а також на всебічне знання природи рідного краю, її сезонних 
змін. Відповідно, така екскурсія буде багатотемною або оглядовою 
природознавчою і ґрунтуватиметься на вивченні локального природного 
комплексу території дослідження, на вивченні об’єктів природи на місці їхнього 
знаходження, у їхньому природному середовищі перебування.  

Можна також запропонувати екскурсантам і рекреантам санаторіїв у 
Тернопільській області і м. Сатанова альтернативний шлях до р. Дністер.  

Початок маршруту № 2 у м. Тернопіль, потім смт Микулинці, с. Дружба, 
м. Теребовля, смт Гримайлів, де можна доповнити й урізноманітнити 
екскурсійний маршрут історико-культурними, релігійними, оборонними та 
іншими екскурсійними об’єктами. Рухаємося до мальовничих карстових озер у 
с. Вікно (1464 р. – перша писемна згадка про село Вікно). Назва села походить від 
вікнин – карстових озерець). Утворення ж озер відбулося близько 10 мільйонів 
років тому на місці прадавнього Сарматського моря. Озера – своєрідні вікна у 
геологічне минуле планети. Після меліорації у 80-х роках минулого століття їх 
залишилося два. Карстові озера розташовані на галявині окраїни села Вікно. Вони 
бездонні й ніколи не замерзають. Поверхня води вкрита водоростями, тому на 
сонці колір змінюється від темно-синього до блакитного і фіолетового. Озера 
утворилися у наслідок карстових процесів у лінзах хемогенних вапняків, які легко 
і швидко розчиняються, такі лінзи характерні для зовнішньої ділянки товтрової 
зони, глибину котрих неможливо визначити. Утворені підземними водами, що у 
кількох місцях прорвалися назовні могутніми джерелами, вони живлять усі 
криниці у селі. Спроби визначити глибину були безуспішними. 

Далі наш маршрут проходить уздовж мальовничих краєвидів Природного 
заповідника “Медобори” та Іванковецького заказника до с. Личківці, де є гора 
Богот, висота якої – 414 м н.р.м. Серед вepxів Медоборів, коло села Городниця, 
над річкою Гнилою, височить гора Богот (дехто ще називає її Богіт або Бохіт). 
Вона вкрита лісом віком 80–100 років, під пологом якого проростає розріджений 
трав’яний покрив і мохи, які окупували брили вапняків. Посередині між брилами 
– вільне місце. На схилах гори видовбані кам’яні заглибини. Ще у сиву давнину на 
цій горі було поганське капище – священне місце язичників.  

Польські археологи, які побували тут у першій половині XIX століття, 
вважали, що на Богуті у дохристиянські часи стояла статуя і знаходилося 
святилище давньо-слов’янського бога Святовида (Святовита). Його скульптурне 
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зображення – чотиригранну фігуру-стовп із сірого вапняку висотою 2,67 м – 
виявлено 1848 року у р. Збруч неподалік с. Личківців. Збруцький ідол – видатна 
пам’ятка староруського образотворчого мистецтва. Із 1851 року статуя 
зберігається у Краківському археологічному музеї, а її копії у натуральну 
величину – у Московському історичному, Тернопільському краєзнавчому музеях 
та Почаївському музеї атеїзму. Вчені припускають, що Збруцький ідол повалений 
під час хрещення місцевого слов’янського люду, як це вчинили із фігурами 
Перуна у Києві та Новгороді. Цікаво, що подібні статуї знайдено неподалік, у селі 
Іванківцях на Хмельниччині, де вчені виявили язичеське капище IV–VI століть 
нашої ери. Із трьох кам’яних зображень поганських богів одне має вигляд 
чотиригранного стовпа із трьома людськими обличчями у верхній частині, два 
інші – схематичні людиноподібні постаті. За кілька кілометрів до Богута на 
сонячному узбіччі Медоборів розкинувся великий сад. За ним, над річкою Гнилою, 
– село Городниця – батьківщина визначного українського письменника і 
громадського діяча Д. Лукіяновича (Альтгайм, 2009).  

Від Соколиної скелі вздовж р. Збруч лісова дорога виводить на Дівич-гору, яку 
із трьох боків омиває русло ріки. Колись тут існувало поселення, а на самій 
вершині – дівочий монастир. Археологічні розкопки, проведені на Дівич-горі, 
виявили сліди жител, уламки посуду, кам’яні ядра. За чотири кілометри на 
південний захід від Дівича, на берегах річки Тайни – село Личківці, давнє 
володіння Теребовлянських князів. Перше поселення на місці теперішніх 
Личківців знищили орди хана Батия. Тут із Дикого поля на Гримайлів, Теребовлю, 
Зборів проходив один із сумнозвісних Чорних шляхів – Кучманський. Лише сліди 
руїн старовинного оборонного замку, розгромленого вщент татарами і турками, 
залишилися тепер у центрі села на крутому узгір’ї між річками Тайною і Гнилою 
та рештки оригінальної у стилі ампір каплиці, яку називають “Грота” (печера). 
Вартий уваги туристів сірий у стилі бароко будинок костьолу єзуїтів, 
споруджений 1728 р. із залишків фортечних мурів.  

Розробка такої оглядової природознавчої екскурсії потребує глибокого й 
всебічного вивчення природи місцевого краю, вивчення карт місцевості, 
виявлення й вивчення екскурсійних можливостей природи краю. Розроблення 
такої екскурсії потребує виконання всіх етапів підготовки традиційної оглядової 
екскурсії, однак важливими моментами є вивчення літератури: законів із охорони 
природи; історії країни, краю, області; фізичної й економічної географії країни, 
краю, області; спеціальної (за темою) наукової літератури; краєзнавчої літератури; 
спеціальної у різних аспектах природи літератури; визначників рослин; календарів 
погоди. Іншими важливими етапами є: визначення теми екскурсій; вивчення 
об’єктів природи на місці їхнього розташування; складання паспортів 
екскурсійних об’єктів; відбір об’єктів природи для передбачуваної екскурсії; 
складання маршруту екскурсії; визначення місць показу об’єктів природи на 
екскурсії; забезпечення безпеки екскурсантів на маршруті. Важливим на цьому 
екскурсійному маршруті є володіння екскурсоводом елементами техніки туризму 
(пішого, гірського, водного), орієнтування на місцевості, надання першої 
долікарської допомоги, визначення часу показу об’єктів природи й розповіді про 
них. 
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Далі наш маршрут (рис. 4) пролягає до м. Гусятина, на територію 
Хмельницької області, територією НПП “Подільські Товтри”, створеного для 
збереження та охорони унікальних природних цінностей України, Європи, світу. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Картосхема екскурсійного маршруту №2 “Ми їдемо на Дністер” 
Fig.3. The trek of sightseeing tour routes №2 “We are going to the Dniester” 

 
Особливістю підготовки екскурсії у природу є узгодження маршруту з 

місцевими департаментами із туризму й екскурсій, адже маршрут екскурсії можна  
прокласти у гори, вздовж річки, озера, а це умови, у яких необхідно гарантувати 
життя, здоров’я екскурсантів, їхню безпеку. Отож маршрут доцільно прокладати 
безпечними для туристів і екскурсантів стежками. 

Визначаючи маршрут екскурсії, варто виходити із того, щоб на ньому були 
представлені об’єкти природи, характерні для певного природного комплексу й 
екскурсії, що розкривають тему. Для кожного об’єкта вибирають місце показу – 
місце розташування групи. Таким місцем, зазвичай, є галявина, височина, із якої 
добре видно передбачений для показу об’єкт природи – оглядові майданчики. 

Далі ми рухаємось до м. Кам’янець-Подільський, а кінцевим пунктом нашого 
лінійного екскурсійного маршруту буде смт Стара Ушиця. Досліджуваний регіон 
переповнений цікавими екскурсійними об’єктами різної тематики, отож із 
м.Кам’янця-Подільського і смт Старої Ушиці можна здійснювати радіальні виїзди 
у різні напрями. Окремий день рекомендуємо присвятити огляду міста на скелі – 
Кам’янця-Подiльського та каньйону річки Смотрич. Рухаючись на схід 30 км від 
Кам’янця-Подiльського у напрямі – смт Стара Ушиця розташований заказник 
Совий яр.  
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Совий яр – державний ландшафтно-ботанiчний заказник площею 827 га. 
Територія заказника пронизана горбами-щовбами. Заповідна територія урочища 
Совий яр простягається вузькою смугою із пiвночi на південь каньйоноподiбними 
схилами долини рiчки Студеницi. При цьому науковими дослідженнями 
встановлено чітку закономірність: чим вище розміщені породи щодо ядра Земної 
кулі, тим вони молодші. В урочищi найсучаснішими є породи неогенового періоду. 
Складені вони значною мірою кварцевими пісками, пісковиками, багряновими та 
лiтотанiєвими вапняками. Останнi беруть участь у будові мiоценового коралового 
рифу, відомого у народі під назвою Товтрового кряжу, який перетинає Совий яр із 
пiвнiчного заходу на південний схід. Далі, вниз по схилу, залягають породи 
крейдового періоду мезозойської ери, складені кварцево-глауконiтовими пісками, 
що містять ядроподiбнi жовна пiщаних фосфоритiв, бурих залiзнякiв. 
Найдавнiшими породами Сового яру є вiдслонення лагунних доломiтових 
мергелiв та морських теригенно-карбонатних утворень. Вони розташованi у 
нижнiх частинах стрімких схилiв. Саме їх прорізує р. Студениця. Утворилися 
вони у силурiйському перiоді – 420–440 млн р. тому. 

Неможливо проминути на маршруті всесвітньо відомий геологічний розріз 
Китайгородське відслонення, що знаходиться на південно-західній околиці 
с. Китайгород Кам’янець-Подільського району. Починається відслонення у лівому 
боці с. Тернава й охоплює весь схил пагорба до околиці с. Китайгород. 

Площа зазначеного відслонення – 60 га. Невелика частина відкладів, головним 
чином пісковиків, у заплавній частині річки після підняття рівня води протягом 
1983–1984 рр. опинилася під водою, хоча сам розріз зберіг свою унікальність і до 
сьогодні. Унікальність розрізу полягає у тому, що тільки у районі с. Китайгород 
можна спостерігати повний розріз силурійських відкладів. А також, крім повного 
розрізу силуру, особливу цінність має межа венду і кембрію – це надає 
відслоненню світового значення. 

Вище силурійських відкладів оголюється товща крейдових відкладів із 
черепашками Pecten balticus, Trigonia spinosa, Exogyra carinata. Товща представляє 
собою вивітрений останець висотою 5–7 м та довжиною 15–25 м, який залягає 
неузгоджено на корінних породах силуру. 

Відповідно до викладеного вище науковці вважають, що Китайгородське 
відслонення представляє собою унікальну геологічну пам’ятку 
загальнодержавного значення. У світі мало місць, де трапляється повний розріз 
силурійських порід, отож відслонення доцільно внести до Світової геологічної 
спадщини. Продовження маршруту можна урізноманітнити. 

Можливим є відвідання фортеці у Хотині або печери Атлантиди, залежно від 
складу учасників і фізичних можливостей екскурсійної групи, оскільки до печери 
немає якісного транспортного сполучення (Бордун і Ховалко, 2015). Обидва 
об’єкти мають державне значення, але насамперед потрібно враховувати смаки 
туристичної групи, отож важливим є момент відбору екскурсійних об’єктів (у 
практиці підготовки вироблена певна методика їхньої оцінки). Застосування цієї 
методики надто важливе у тих випадках, коли авторам нової екскурсії трапляється 
на маршруті декілька об’єктів, подібних за змістом, отож вони можуть обрати  
найцікавіші залежно від теми. 
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Водні маршрути. Окремої уваги заслуговують водні туристичні маршрути, 
або сплави річками, вздовж яких розташовуються різноманітні цікаві тематичні 
об’єкти: НПП, ботанічні та ландшафтні заказники, геологічні відслонення, скелі, 
водоспади та історико-архітектурні об’єкти. Унікальною пам’яткою природи, яку 
найкраще спостерігати та досліджувати за допомогою водних маршрутів, є 
Дністерський каньйон – один із найбільших у Європі. Це геологічний музей під 
відкритим небом, унікальний геолого-геоморфологічний об’єкт. Подекуди у 
каньйоні збереглися степові та скельні ландшафти. Каньйон починається 
західніше с. Нижнів біля с. Довге Івано-Франківської області унікальним 
відслоненням юрського періоду, і простягається через Хмельницьку область 
найбільшим у світі відслоненням силурійських порід, отож водні сплави, 
здебільшого, розпочинаються у с. Нижнів та продовжуються за течією Дністра за 
бажанням групи. Наймальовничіший відтинок каньйону вважають між гирлами 
р. Золота Липа і р. Збруч. Досліджувана територія відома унікальними 
травертиновими скелями. Травентинові скелі перебувають під охороною  – скелі 
зі сірувато-жовтого травертину (вапнякового туфу) із натічними формами 
кальциту на поверхні. У нішах скель і конусах виносу знайдено кості десятків 
видів тварин голоценового віку (дрібних ссавців, птахів, земноводних, плазунів), 
що мають велику наукову цінність, зокрема, для палеонтологічних досліджень 
(Бордун і Гамкало, 2012). 

Іншим варіантом водного маршруту є сплав р. Дністер із с. Окопів вниз за 
течією до Бакотської затоки. Об’єктами показу із води буде Хотинецький замок та 
геологічні відслонення у с. Устя, с. Велика Слобідка, с. Врублівцях, де 
розташована туристична база “Ксенія”, що володіє плавзасобами. На базі можна 
заночувати (рис. 5)  

  

 

Рис. 5. Дністерський каньйон у с. Врублівцях (фото О. Бордун) 
Fig. 5. Dniester canyon in the village Wrubliwci (foto O. Bordun) 

 
На маршруті побачимо також Субіцький скельний монастир у с. Субіч. 

Кінцева точка маршруту – Бакотська затока. На території затоки можна розбити 
табір і провести кілька днів, досліджуючи геологічні та релігійні пам’ятки. До 
найвідоміших стародавніх пам’яток належить Бакотський монастир. Він 
знаходиться за 3 км на захід від с. Гораївка Кам’янець–Подільського району 
Хмельницької області. Розмістився монастир у центральній частині Білої гори. 
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Виникнення цього монастиря пов’язане з існуванням у середньовіччі міста Бакота, 
яке розташоване на лівому березі Дністра. У ХІІ–ХІІІ ст. це місто було 
адміністративним і культурним центром Поділля. Першу згадку про Бакотський 
монастир знайдено у “Літописі великих князів Литовських” (XIV ст.). Упродовж 
років монастир існував, з часом про нього забули, залишилися лише легенди та 
перекази. Пошуки монастиря 1883 р. розпочав професор Володимир Антонович. 
Спустившись із Білої гори, він розвідав верхню частину монастиря. Бакотський 
Свято-Михайлівський скельний монастир розкопали, 1893 р. його освятив отець 
Димитрій. Монастир став місцем паломництва, як і Почаївський. У той час, коли 
встановлено державний кордон рікою Дністер між Україною та Румунією, 
прикордонний режим припинив паломництво до 1940 р. – поки кордон не 
повернувся на річку Прут. Упродовж 1941–1961 рр. монастир діяв як храм. Згодом 
його закрили атеїсти. Дерев’яні конструкції монастиря спалили, матеріальні 
цінності скинули у Дністер. Лише із 1993 р. почали відродження духовного 
служіння у Бакотському монастирі (Винокур і Горішний, 1994). Щороку на Свято 
Маковея або на перший Спас (14 серпня) у монастир приїздить велика кількість 
віруючих на святкові богослужіння. Бакотський скельний монастир, 
розташований в урочищі Монастирище на мальовничому березі Дністра, має 
чимале історико-культурне значення. Мальовнича природа національного 
природного парку “Подільські Товтри”, на території якого знаходиться Бакота, 
приваблює тисячі паломників та туристів. Останніми роками Бакота 
перетворилася на місце масового паломництва. У монастирі є три джерела дуже 
смачної та чистої води, температура якої протягом всього року не піднімається 
вище 8–12ºС. 

Дискусія та обговорення Вздовж пропонованих екскурсійних маршрутів 
розташовані різноманітні цікаві тематичні об’єкти: НПП, ботанічні та ландшафтні 
заказники, геологічні відслонення, скелі, водоспади та історико-архітектурні 
об’єкти, отож для їхнього відбору важлива оцінка тих об’єктів, які охоплюватиме 
екскурсія. З цією метою рекомендуємо використати такі показники: 

• пізнавальна цінність, тобто зв’язок об’єкта із напрямом науки, конкретною 
історичною подією, із життям і творчістю відомого діяча науки й культури тощо; 

• відомість об’єкта, його популярність серед населення, екскурсантів; 
• незвичайність (екзотичність) об’єкта – йдеться про особливості пам’ятки 

природи, історії й культури, будинку, споруди, історичного місця;  
• виразність об’єкта – йдеться про взаємодію екскурсійного об’єкта із фоном, 

навколишнім середовищем (будинками, спорудами, природою), перевагу варто 
віддати тому об’єкту, що найкраще вписується у місцевість, гармоніює з іншими 
об’єктами і з ландшафтом; 

• збереженість об’єкта – виробляється оцінка стану пам’ятки у цей момент, її 
підготовленість до показу екскурсійним групам, тобто здатність своїм зовнішнім 
виглядом пробуджувати позитивні емоції в екскурсантів, зміцнюючи у них 
почуття гордості за постійну турботу та охорону пам’яток природи, історії й 
культури; 

• місце розташування об’єкта – під час відбору об’єкта враховують відстань до 
пам’ятника, зручність під’їзду до нього, придатність дороги для автотранспорту, 
можливість підвозу екскурсантів до об’єкта, природне довкілля, а також  
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наявність позиції, придатної для розташування екскурсійної групи із метою 
споглядання на об’єкт (Альтгайм, 2017). 

Отже, розробляючи маршрут, потрібно виконувати такі завдання: 
- визначити, початок маршруту і його завершальний пункт, а також з’ясувати 

місце розташування обраних об’єктів та в якій послідовності відбуватиметься їхнє 
відвідування; 

- визначити місця зупинок для огляду об’єктів, а також щодо виходу з 
автобуса; з’ясувати екскурсійні об’єкти , які екскурсійні об’єкти знаходяться на 
цих зупинках; 

- з’ясувати шляхи комунікації та визначитися зі способом пересування (пішки, 
автобусом чи іншими засобами транспорту) на різних ділянках маршруту; 

- розробити схему руху, якою користуватимуться між зупинками (всередині 
населених пунктів її прокладено вздовж вулиць, а між населеними пунктами 
завдяки засобам регулювання дорожнього руху на автомагістралях чи іншим 
засобам зв’язку; 

- обчислити протяжність маршруту (загальну та на окремих його ділянках), 
якщо маршрут комбінований, пішохідний та транспортний. 

Збір інформації про зазначені вище геолого-геоморфологічні об’єкти вимагає 
більших зусиль та спеціальної підготовки, проте сьогодні умови туристичного 
ринку потребують урізноманітнення екскурсійних послуг для ефективнішого 
розвитку внутрішнього туризму. Саме збільшення кількості тематичних 
екскурсійних маршрутів сприятиме формуванню таких циклів екскурсійних 
послуг для різних туристичних груп екскурсантів. Завдяки різноманітному 
природно-ресурсному потенціалу Подільського Придністер’я відкриваються 
можливості для розробки як тематичних, так і оглядових природознавчих 
екскурсій. 

Висновки. Завдяки дослідженню природно-ресурсному потенціалу 
Подільського Придністер’я нами запропоновано два сухопутні і водний маршрут 
із можливостями їхнього коригування для різних за складом учасників 
екскурсійних груп: сухопутній екскурсійний маршрут № 1 “Ми їдемо на Дністер” 
(див. рис. 1) протяжністю 244 км, тривалістю руху майже 6 год у південному 
напрямі до р. Дністер в один бік. Початок маршруту у м. Тернопіль. Від 
Тернополя екскурсія прямує до смт Микулиці, с. Дружба, с. Струсів, с. Рукомиш, 
м. Бучач, с. Язлівець, із заїздом на Русилівський та Джуринський водоспади (див. 
рис. 3), із радіальними виїздами із м. Бучач до с. Млинки, а потім через м. Чортків 
із заїздом у с. Кривче прямує до Дністерського каньйону, дорогою оглядаючи 
описані вище геолого-геоморфологічні об’єкти: Рукомишські травертинові скелі 
(див. рис. 2), гіпсова печера Кришталева, Джуринський каньйон, Дністерський 
каньйон, Бакотські скелі; сухопутний екскурсійний маршрут № 2 “Ми їдемо на 
Дністер” (див. рис. 4) протяжністю приблизно 223 км, тривалістю руху майже 
4,25 год в один бік. Початок у м. Тернопіль. Від Тернополя екскурсія прямує до 
смт Микулинці, с. Дружба, м.Теребовля, смт Гримайлів, с. Вікно, вздовж 
мальовничих краєвидів Природного заповідника “Медобори” та Іванковецького 
заказника до с. Личківці, де є гора Богот, до м. Гусятина, на територію 
Хмельницької області, територією НПП “Подільські Товтри”, до м. Кам’янець-
Подільський, дорогою оглядаючи описані вище геолого-геоморфологічні об’єкти: 
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карстові озера біля с. Вікно, Гора Богот, каньйон р. Смотрич, Китайгородське 
відслонення, найдовша гіпсова печера Європи Атлантида. Кінцевий пункт 
зазначеного лінійного екскурсійного маршруту – смт Стара Ушиця (див. рис. 4). 
Досліджуваний регіон переповнений цікавими екскурсійними об’єктами різної 
тематики, отож із м. Кам’янця-Подільського і смт Старої Ушиці можна 
здійснювати радіальні виїзди у різні напрями. Окремої уваги заслуговують водні 
туристичні маршрути р. Дністер (див. рис. 5) – сплави, які можуть з’єднати між 
собою ці два сухопутні маршрути і замкнути їх в один кільцевий екскурсійний 
маршрут. Кожен із маршрутів можна використовувати автономно, проте цінність 
нашої розробки полягає у тому, що будь-який із маршрутів може бути складовою 
(частиною) циклу оглядових екскурсій, а сухопутні можна використовувати у 
двох напрямах на вибір – одним рухатися із м. Тернопіль до р. Дністер, а іншим 
повертатися, і навпаки. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Альтгайм Л. Б. Організація екскурсійних послуг : курс лекцій для студентів 
географічного факультету, які навчаються на спеціальності “Туризм” / Л. Б. Альтгайм.  
– Тернопіль, 2011. – 204 с. 

Альтгайм Л. Б. Організація екскурсійних послуг : навчально-методичний посібник 
для студентів географічного факультету, які навчаються на спеціальності 
“Туризм” / Л. Б. Альтгайм. – Тернопіль, 2017. – 204 с. 

Альтгайм Л. Б. Основи музейної та екскурсійної діяльності : курс лекцій для 
студентів географічного факультету, які навчаються на спеціальності “Географія” 
/ Л. Б. Альтгайм. – Тернопіль, 2009. – 118 с. 

Альтгайм Л. Б. Особливості поєднання екстремальних видів туризму із 
екскурсійними послугами / Л. Б. Альтгайм // Міждисциплінарні інтеграційні 
процеси у системі географічної та екологічної науки : Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності 
“Екологія” у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7–8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. 
– С. 179–184. 

Атаман Л. В. Просторово-часовий аналіз скельних монастирів Поділля / 
Л. В. Атаман // Економічна та соціальна географія. – 2014. – Вип. 2 (70) 

Байрак Г. Р. Використання космічних великомасштабних знімків для досліджень 
каньйону Дністра з метою спортивно-оздоровчого туризму / Байрак Г. Р. // 
Туристичні ресурси як чинник розвитку територій : Матеріали Всеукраїнської 
наук.-практ. конференції (9–10 грудня 2011 р.). – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. 
Гнатюка, 2012. – С. 230–233. 

Байрак Г. Скелі “Розгірче” та їхнє використання в геотуристичних цілях / 
Г. Р. Байрак, Л. В. Теодорович // Проблеми геоморфології і палеогеографії 
Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. Вип. 1 (08). – 
Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2018. – С.85–97. 

Бордун О., Гамкало М. Водний туризм – перспективний напрямок туризму 
Придністер’я / О. Бордун, М. Гамкало // Туристичні ресурси як чинник розвитку 
території Дністровського каньйону : Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. – Тернопіль : Вид. центр Тернопільського університету 
ім. В.  Гнатюка, 2012. – С.179–184. 



 
 
 
 
 
 
 

Л. Альтгайм, О. Бордун  Використання геолого-геоморфологічних об’єктів… 
                         ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 230–249             247 
 
Бордун О. Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою 

карстових печер Поділля / О. Бордун, А. Ховалко // Географія та туризм : наук. 
зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник та ін. – Київ : Альтерпрес, 2012. – Вип.19. – С.87–94. 

Брусак В. Cучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного 
використання геолого-геоморфологічних об’єктів Збаразьких Товтр / В. Брусак, 
К. Москалюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. –  2015. Вип. 
49. – С. 25–35 

Винокур І. С. Скельний печерний монастир: Бакота. Столиця давньоруського 
Пониззя / І. С. Винокур, П. А. Горішний. – Кам’янець-Подільський : Центр 
Поділлєзнавства, 1994. 

Геренчук К. И. Подольские Толтры (геоморфологический очерк) / К. И. Геренчук 
// Изв. Всесоюз. геол. об-ва. – 1949. – Т 81. – Вып. 5. – С. 325–329. 

Земля Тернопільська : туристичний путівник. – Тернопіль: Джура, 2003. – 368 с. 
Зінько Ю. В. Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму 

Західної України / Ю. Зінько, О. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2008. 
– Вип. 35. – С. 94–104. 

Корінний В. І. Скельні монастирі Середнього Подністерʼя як комплексні 
геологічні та культурні історичні пам’ятки / В. І. Корінний, Л. В. Страшевська // 
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: 
Географія. – 2014 – Вип 16. – С. 114. 

Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. 
посіб. / Б.П. Пангелов. – Київ: Академвидав, 2010. – 248 с.  

Свинко Й.М. Дністровський каньйон очима допитливих : фотоальбом / 
Й. М. Свинко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 64 с. 

Царик Л. П. Західноподільські Товтри – унікальний природний об’єкт в умовах 
нераціонального природокористування / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Охорона і 
менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях : Матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. – Гримайлів; Тернопіль : Джура, 2008. – С. 310–317.  

Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм / Ю. В. Щур, О. Ю. Дмитрук. – Київ : 
Альтерпрес, 2003. – 232 с. 

Bogucki, A. Koncepcja i zasady tworzenia geoparkow na zachodzie Ukrainy / 
A. Bogucki, W. Brusak, J. Krawczuk, K. Moskaluk, I. Sirenko, O. Tomeniuk, 
O. Szewczuk, Yu. Zińko // Annales UMCS. – 2012. – Sectio B, 47(2). – S. 9–32. 

Bordun, O. Tourist flows in Ternopil oblast current state and development prospects / 
Oresta Bordun Liubov Althаim // Journal of Geography, Politics and Society. – 2017. 
– Vol. 7, Issue 3. – S. 57–63  

Bordun, O. Wooden Tourist Stamp as an Innovative Souvenir in the Tourist Activity of the 
Ukraine / Oresta Bordun, Liubov Althаim // Folia Turistica. – University of Physical 
Education, Krakow, Poland. – 2020. – Vol. 55. – S. 117–138. 

REFERENCES 
Althajm L. B. (2019). Osoblyvosti poyednannya ekstremalnykh vydiv turyzmu iz 

ekskursiynymy posluhamy [Features of connecting extreme types of tourism with 
excursion services]. In Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi 
prysvyachenoyi 25-richchyu vidkryttya spetsialnosti “Ekolohiya” u TNPU 
im. V. Hnatyuka: Mizhdystsyplinarni intehratsiyni protsesy u systemi heohrafichnoyi 
ta ekolohichnoyi nauky. Ternopil: Tayp, 179–184. (In Ukrainian).  

http://www.ejournals.eu/JGPS/Volume-7/Issue-3/art/9858/


 
 
 
 
 
 
 

Л. Альтгайм, О. Бордун  Використання геолого-геоморфологічних об’єктів… 
                         ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 230–249             248 
 
Althajm L. B. (2007). Osnovy muzejnoyi i ekskursijnoyi diyalnosti. Kurs lekcij dlya 

studentiv geografichnogo fakultetu, yaki navchayutsya na specialnosti “Geografiya”. 
[Basis of museum and excursion activities: a course of lectures for students of the 
Faculty of Geography, studying in the specialty “Geography”]. Ternopil, 116. (In 
Ukrainian).  

Althajm L. B. (2009). Osnovy muzejnoyi i ekskursijnoyi diyalnosti. Kurs lekcij dlya studentiv 
geografichnogo fakultetu, yaki navchayutsya na specialnosti “Geografiya”. [Basis of 
museum and excursion activities: a course of lectures for students of the Faculty of 
Geography, studying in the specialty “Geography”].Ternopil, 118. 

Althajm L. B. (2011). Organizaciya ekskursijnyx poslug. Navchalno-metodychnyj 
posibnyk dlya studentiv geografichnogo fakultetu, yaki navchayutsya na specialnosti 
“Turyzm”. [Organization of excursion services: a course of lectures for students of the 
Faculty of Geography, studying in the specialty “Tourism”]. Ternopil, 204. (In 
Ukrainian).  

Althajm L. B. (2017). Organizaciya ekskursijnyx poslug. Navchal no-metodychnyj 
posibnyk dlya studentiv geografichnogo fakultetu, yaki navchayutsya na specialnosti 
“Turyzm”. [Organization of excursion services: a course of lectures for students of the 
Faculty of Geography, studying in the specialty “Tourism”]. Ternopil, 204. (In 
Ukrainian). 

Ataman L. V. (2014). Prostorovo-chasovyy analiz skelnykh monastyriv Podillya 
[Spatial-temporal analysis of rock monasteries of Podillya]. In Ekonomichna ta 
sotsialna heohrafiya, 2 (70). (In Ukrainian). 

Bayrak G. R. (2012). Vykorystannia kosmichnykh velykomasshtabnykh znimkiv dlia 
doslidzhen kanionu Dnistra z metoiu sportyvno-ozdorovchoho turyzmu. [Use the high-
resolution space images for research of the Dniester canyon for the purpose of sports 
and health tourism]. In Turystychni resursy yak chynnyk rozvytku terytorii : Materialy 
Vseukrainskoi nauk.-prakt. konferentsii. Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka, 
230–233. (In Ukrainian).  

Bayrak G. R., Teodorovych L. V. (2018). Skeli “Rozhirche” ta yikhnye vykorystannya u 
heoturystychnykh tsilyakh [Rozgirche rocks and their use for geotourism purposes]. In 
Problemy heomorfolohiyi ta paleoheohrafiyi Ukrayinskykh Karpat i prylehlykh 
terytoriy, 1, 85–97. (In Ukrainian).  

Bogucki, A., Brusak, W., Krawczuk, J., Moskaluk, K., Sirenko, I., Tomeniuk, O., 
Szewczuk, O., & Zińko, Yu. (2012). Koncepcja i zasady tworzenia geoparkow na 
zachodzie Ukrainy. [The concept and principles of creating geoparks in the west of 
Ukraine] In Annales UMCS. Sectio B, 47(2), 9–32 (Іn Polish). 

Bordun O., Hamkalo M. (2012). Vodnyy turyzm – perspektyvnyy napryamok turyzmu 
Prydnistera [Water tourism as a prospective direction of Prydnisterya’s tourism 
development]. In Materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi: 
“Turystychni resursy yak chynnyk rozvytku terytoriyi Dnistrovskoho kanyonu” – 
Ternopil, 179–184. (In Ukrainian).  

Bordun O., Khovalko A. (2012). Zabezpechennya rekreatsiynoyu ta transportnoyu 
infrastrukturoyu karstovykh pecher Podillya [Recreational and transport infrastructure 
provision for carst caves in Podillia]. Ed. Ya. B. Oliynyk ta in. In Heohrafiya ta 
turyzm : nauk. zb., 19, 87–94. (In Ukrainian).  



 
 
 
 
 
 
 

Л. Альтгайм, О. Бордун  Використання геолого-геоморфологічних об’єктів… 
                         ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 230–249             249 
 
Bordun O., Althаim O. (2017). Tourist flows in Ternopil oblast current state and 

development prospects. In Journal of Geography, Politics and Society, 7, 3, 57–63 (Іn 
Polish). 

Bordun O., Althаim O. (2020). A Wooden Tourist Stamp as an Innovative Souvenir in the 
Tourist Activity of the Ukraine. In Folia Turistica, 55. Krakow : University of Physical 
Education, 117–138. (Іn Polish). 

Brusak V., Moskalyuk K. (2015). Cuchasnyy stan ta perspektyvy zberezhennya i 
heoturystychnoho vykorystannya heoloho-heomorfolohichnykh obyektiv Zbarazkykh 
Tovtr [Current state and prospects of preservation and geotourism use of geological 
and geomorphological objects of Zbarazh Tovtry]. In Visnyk Lvivskoho universytetu. 
Seriya heohrafichna, 49, 25–35. (In Ukrainian).  

Herenchuk K. Y. (1949). Podolskye Toltry (heomorfolohycheskyy ocherk) [Podolsk 
Toltry (geomorphological sketch)]. In Yzv. Vsesoyuz. heol. ob-va, 81, 5, 325–329. (In 
Ukrainian).  

Korinnyy V. I., Strashevska L. V. (2014). Skelni monastyri Seredn'oho Podnisterʼya yak 
kompleksni heolohichni ta kulturni istorychni pamyatky [Rock monasteries of the 
Middle Podnisterya as complex geological and cultural historical monuments]. In 
Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: 
Heohrafiya, 16, 114. (In Ukrainian).  

Panhelov B.P. (2010). Orhanizatsiya i provedennya turystsko-krayeznavchykh 
podorozhey: navch. posib. [Organization and carrying out of tourist and local lore 
trips]. Kyyiv: Akademvydav, 248. (Seriya “Alma-mater”). (In Ukrainian).  

Shchur Yu. V., Dmytruk O. Yu. (2003) Sportyvno-ozdorovchyy turyzm [Sports and 
health tourism]. Kyyiv: Al'terpres, 232. (In Ukrainian).  

Svynko Y.M. (2013). Dnistrovskyy kanyon ochyma dopytlyvykh : fotoalbom [Dniester 
canyon through the eyes of the curious: photo album]. Ternopil : Pidruchnyky i 
posibnyky, 64. (In Ukrainian). 

Tsaryk L. P., Tsaryk P. L. (2008). Zakhidnopodilski Tovtry – unikalnyy pryrodnyy 
obyekt v umovakh neratsionalnoho pryrodokorystuvannya. [Western Podolsk Tovtry 
is a unique natural object in the conditions of irrational nature use]. In Materialy 
Mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Okhorona i menedzhment ob"yektiv nezhyvoyi pryrody 
na zapovidnykh terytoriyakh”. Hrymayliv–Ternopil, 310–317. (In Ukrainian).  

Tsaryk, L. P., & Tsaryk, P. L. (2008). Zakhidnopodilski Tovtry – unikalnyi pryrodnyi 
obiekt v umovakh neratsionalnoho pryrodokorystuvannia. In Okhorona i menedzhment 
obiektiv nezhyvoi pryrody na zapovidnykh terytoriiakh: materialy mizhnarodnoi 
naukovopraktychnoi konferentsii. Hrymailiv–Ternopil, 310–317 (Іn Ukrainian) 

Vynokur I. S., Horishnyy P. A. (1994). Skelnyy pechernyy monastyr: Bakota. Stolytsya 
davn'orus'koho Ponyzzya [Rock cave monastery: Bakota. The capital of the ancient 
Russian Lowlands]. In Kamyanets-Podilskyy : Tsentr Podillyeznavstva. (In Ukrainian).  

Zemlya Ternopilska : turystychnyy putivnyk (2003). [Ternopil land: a tourist guide] – 
Ternopil: Dzhura. – 368 s. (In Ukrainian).  

Zinko Yu. V., Shevchuk O. (2008). Pryrodookhoronni heomorfolohichni obyekty u 
strukturi heoturyzmu Zakhidnoyi Ukrayiny [Environmental geomorphological objects 
in the structure of geotourism in Western Ukraine]. In Visn. Lviv. un-tu. Ser. heohr., 35, 
94–104. (In Ukrainian).  

http://www.ejournals.eu/JGPS/Volume-7/Issue-3/art/9858/
http://www.ejournals.eu/JGPS/Volume-7/Issue-3/art/9858/


 
 
 
 

А. Шевцова, О. Томенюк  Морфометричний аналіз рельєфу… 
                         ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії... 2020. Вип. 1 (11), 250–266          250 
 
УДК 551.4+502.6/.8 (477.43/.44); DOI  10.30970/gpc.2020.1.3211 
МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ  
РАЙОНУ БУГЛІВСЬКИХ ПАЛЕОЛІТИЧНИХ СТОЯНОК НА ПОДІЛЛІ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОЇ ОХОРОНИ 
Анастасія Шевцова, Олена Томенюк 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
anastasiia.shevtsova@lnu.edu.ua; orcid.org/0000-0001-7825-1916; 
olena.tomeniuk@lnu.edu.ua; orcid.org/0000-0002-4638-0585 
 

Анотація. Вивчати палеолітичні стоянки як комплексні пам’ятки природи і 
суспільства необхідно задля організації їхньої належної охорони та збереження, адже 
культурна спадщина є важливою частиною історії будь-якої країни і становить її 
національну цінність. В Україні гострою є потреба реформ, що стосуються збереження та 
охорони культурної спадщини, а також розробки нових програм діяльності, спрямованих 
на охорону пам’яток, які б сприяли практичному втіленню норм і принципів 
міжнародного та національного права у природоохоронній сфері. Діяльність держави у 
сфері організації охорони природних, культурних (в тому числі археологічних) пам’яток 
є актуальним напрямом сучасних наукових досліджень. Окрім того, доволі значна 
частина палеолітичних стоянок потребує спеціальної охорони від руйнування, 
встановлення особливого режиму охорони і використання, який передбачає дотримання 
непорушності взаємного розташування шарів об’єкта. Такий режим унеможливлює 
проведення будь-якої господарської діяльності, що може спричинити пошкодження, 
знищення або руйнування об’єкта. Природні умови території, зокрема рельєф, відіграють 
дуже важливу роль як під час формування поселень, так і під час подальшого їхнього 
збереження. Саме тому дослідження рельєфу є невід’ємною частиною вивчення таких 
об’єктів культурної спадщини як палеолітичні стоянки. Морфометричний аналіз дає 
змогу оцінити рельєф з точки зору привабливості тих чи інших місць для організації 
поселень давніх людей. Метою цієї статті є аналіз за головними морфометричними 
показниками рельєфу околиць палеолітичних стоянок Буглівської групи, що на 
Тернопільщині, а також розроблення і представлення охоронної документації (паспорту 
пам’ятки) для палеолітичної стоянки Ванжулів І (Замчисько), що найкраще збереглася 
серед стоянок Буглівської групи. Паспорт розроблено для стоянки як для комплексної 
пам’ятки природи та суспільства з урахуванням найважливіших критеріїв для організації 
охоронного режиму: зазначено тип об’єкта, наукову цінність, доступність для 
відвідування та огляду, стан збереження, рекомендації з використання тощо. 

Ключові слова: палеолітичні стоянки; Буглівська палеолітична група; Поділля; 
рельєф; морфометричний аналіз; геоінформаційні системи; охорона спадщини; 
паспортизація. 
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Abstract. The study of Palaeolithic sites as complex monuments of nature and society is 
necessary for the organization of their proper protection and preservation, because cultural 
heritage is an important part of the history of any country and its national value. There is an 
urgent need for reforms related to the preservation and protection of cultural heritage in 
Ukraine. It is also important to develop new programs of activities aimed at the protection of 
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monuments, which would contribute to the practical implementation of norms and principles of 
international and national law in the field of environmental protection. Public policy and 
activity in the field of organization of protection of natural, cultural (including archaeological) 
monuments is an actual direction of modern scientific research. In addition, a significant part of 
the Palaeolithic sites requires special protection against damage, the establishment of a special 
regime of protection and use, which provides for the inviolability of the mutual location of the 
layers of the object. This regime excludes any economic activity that may result in damage or 
destruction of the object. The natural conditions of the territory, in particular the landforms, 
play a very important role both in the formation of settlements and in their further preservation, 
which is an integral part of the study of cultural heritage such as Palaeolithic sites. 
Morphometric analysis makes it possible to assess the landforms in terms of the attractiveness 
of certain places for the organization of settlements of ancient people. The purpose of this 
article is to analyse the main morphometric characteristics of the vicinity of the Palaeolithic 
sites of Bugliv group in Ternopil region, as well as to develop and present documentation for 
conservation (passport) of the Palaeolithic site Vanzhuliv I (Zamchysko), which is the best 
preserved among the Bugliv group of sites. The passport is developed for this site as a complex 
monument of nature and society, taking into account of the most important criteria for the 
organization of the protection regime, such as: type of object, scientific value, accessibility for 
visiting and inspection, preservation status, recommendations for use, etc. 

Key words: Palaeolithic sites; Bugliv Palaeolithic group; Podillya; landforms; 
morphometric analysis; geoinformation systems; heritage protection; certification. 

 
Вступ. У сучасному світі складно уявити собі будь-яке житлове чи інше 

будівництво без попереднього ретельного аналізу природних умов обраної під 
забудову ділянки та її околиць. Ключовою характеристикою з-поміж комплексу 
природних умов, яка чи не найбільше впливає на вибір території розміщення 
людей, є рельєф місцевості. У давні часи процес вибору території для поселення 
нашими предками був значно простішим, проте базувався на аналогічних 
принципах, які можна виокремити та проаналізувати за допомогою 
морфометричних досліджень рельєфу у наш час. Так, створення та аналіз 
морфометричних карт місцевості дає змогу відстежити головні особливості її 
геоморфологічної будови, а також встановити причини вибору тих чи інших 
ділянок земної поверхні для розміщення давніх поселень. Адже рельєф та його 
морфометричні характеристики безпосередньо впливають на поширення 
рослинності, ґрунтових вод, формування різних типів ґрунтів, розподіл 
кліматичних показників тощо. 

Методика досліджень. Будь-яке геоморфологічне дослідження починають з 
вивчення зовнішнього вигляду форм рельєфу. Здійснюють це за допомогою 
морфографічних та морфометричних методів. Морфографічний метод 
передбачає опис рельєфу у вигляді тексту, графіків, профілів, блок-діаграм, 
фотографій та ін. З ним тісно пов’язаний морфометричний метод, мета якого – 
кількісна характеристика рельєфу, тобто визначення довжини, ширини, відносної 
й абсолютної висоти, об’єму, крутості, експозиції, форми у профілі та плані тощо 
(Симонов, 2005). 

Морфометричний аналіз рельєфу (аналіз за зовнішніми показниками) 
вважають одним з традиційних методів його вивчення. Виконують його за 
допомогою топографічних карт місцевості. Завдяки такому аналізу визначають 
низку базових показників, серед яких слід назвати: характер поверхні та 
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абсолютні висоти, експозицію схилів відносно сторін горизонту, ерозійне 
розчленування рельєфу та показники крутості схилів (Szypuła, 2017). 

Під час аналізу морфометричних (зовнішніх) характеристик рельєфу 
місцевості топографічні карти застосовують безпосередньо для створення 
електронних карт різного призначення за допомогою програмного забезпечення 
ArcGIS. Основними функціями ArcGIS, як геоінформаційної системи, є 
візуалізація, редагування та аналіз даних. Програмне забезпечення дає змогу 
працювати безпосередньо з географічною складовою даних шляхом 
встановлення взаємозв’язків між об’єктами, а також прогнозування їхнього 
розвитку (Chapman, 2006). 

Окрім рельєфу, доволі актуальним питанням, що стосується палеолітичних 
пам’яток як складової культурної спадщини України, є їхнє збереження і 
розробка рекомендацій щодо їхньої охорони та раціонального використання. 
Важливою передумовою цього є проведення інвентаризації (паспортизації) 
пам’яток природи, а також наукове обґрунтування їх раціонального використання 
(Шевцова, 2019). 

Складання облікової документації на об’єкт культурної спадщини передбачає 
виконання робіт з його комплексного дослідження, фіксації, визначення 
археологічної, естетичної, історичної, наукової цінності та встановлення 
предмета охорони. Облікову документацію на кожен об’єкт спадщини складають 
у чотирьох примірниках. Вона містить: паспорт об’єкта, облікову картку та акт 
технічного стану об’єкта. 

Облікова документація, виготовлена та підписана згідно зі встановленими 
нормами, є підставою для внесення об’єкта культурної спадщини до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України (Про затвердження Порядку обліку…, 
2013). 

Історія досліджень і розташування пам’яток. Буглівська група 
палеолітичних стоянок включає пам’ятки (Буглів V, Ванжулів I (Замчисько), 
Ванжулів-Кар’єр та ін.), розташовані у північно-західній частині Подільської 
височини, у басейні р. Буглівки – правої притоки р. Горині, поміж селами Буглів 
та Ванжулів (рис. 1) Лановецького р-ну Тернопільської обл. (Ситник, 2000, 
2012а; Sytnyk, 2015; Богуцький і Волошин, 2012; Łanczont et al., 2015). 

У геоморфологічному плані цей район є частиною Авратинської височини – 
підвищеного та розчленованого численними річками сегмента Поділля. У межах 
цієї території беруть початок деякі ліві притоки Дністра (р. Збруч), Прип’яті 
(р. Горинь) і витоки Південного Бугу (Цись, 1962). 

Річки і річкові долини – один з найпоширеніших на Землі типів природного 
середовища. Саме в межах долини річки Буглівки селилися первісні люди, які 
знаходили тут і захист, і їжу, і родючі землі, і ресурси для будівництва житла, і 
засоби переміщення територією тощо. 

Річка Буглівка тече у північному напрямі, у доволі глибокій долині з крутим 
правим і більш похилим лівим бортами, порізаними широкими балками та ярами. 
Місцезнаходження палеолітичних пам’яток приурочені, передусім, до крутішого 
берега і локалізовані на підвищених мисоподібних ділянках (рис. 2). Місцевість 
загалом належить до водно-ерозійного типу з лісостеповим ландшафтом та 
терасованими долинами рік і потоків (Ситник, Богуцький та ін., 2014). 
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Рис. 1. Розташування сіл Буглів та Ванжулів, а також околиці палеолітичних пам’яток 

Буглівської групи 
Fig. 1. Location of the villages of Bugliv and Vanzhuliv, as well as the vicinity of Palaeolithic 

sites of the Bugliv group 
 

 
Рис. 2. Околиці палеолітичних стоянок Буглівської групи на космознімку  

(джерело – Google Maps) 
Fig. 2. The surroundings of the Palaeolithic sites of the Bugliv group at satellite image  

(source – Google Maps) 
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Палеолітичну стоянку Ванжулів І (Замчисько) відкрито розвідками 
М. Левчука 1986 р. (Левчук, 1990), а 1989 р. під його керівництвом здійснено 
шурфування експедицією Тернопільського краєзнавчого музею та закладено 
невеликий розкоп розмірами 6×4 м (24 м2). У 1990 р. цей розкоп розширено до 
68 м2. Під час робіт археологи виявили три основні культурні шари стоянки: 
перевідкладений шар І фінального палеоліту, культурний шар ІІ періоду пізнього 
палеоліту, а також культурний шар ІІІ мустьєрського часу. У 1995–1996 рр. до 
північно-східного кута розкопу І зробили прирізку 4×4 м (16 м2). Отже, усі три 
культурні горизонти досліджені на площі 84 м2. 

Наступний етап вивчення цієї пам’ятки розпочався у 2009 р., коли група 
геологів (А. Богуцький, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська) та археологів 
(О. Ситник, Р. Коропецький) заклали невеликий шурф на місці правої стінки 
розкопу 1996 р. Окрім опису розрізу шурфа, дослідники відібрали зразки на 
термолюмінесцентний та інші аналізи для датування (Ситник, Богуцький та ін., 
2014). 

Згідно з результатами термолюмінесцентного аналізу, виконаного в 
лабораторії університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні 2009 р. аналітиком 
Я. Кусяком, культурний шар ІІ має вік 24–26 тис. років, а за даними лабораторії 
Ґданського університету, його вік оцінюється у 32 тис. років На думку 
дослідників, остання дата більше відповідає технологічним характеристикам 
артефактів цього шару (Богуцький, Ланчонт та ін., 2012). 

Розкопки на території пам’ятки Ванжулів І відновлено 2013 р. 
Палеолітичною експедицією Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України. Керував дослідженнями відомий археолог О. Ситник 
(Ситник, 2012б). На сучасному етапі палеолітична стоянка Ванжулів І (Замчисько) 
збережена найкраще з усіх пам’яток Буглівської групи (Ситник, 2012в). 

Розчистка В палеолітичної стоянки Буглів V закладена в с. Буглів 
Лановецького району Тернопільської області неподалік від греблі ставу на 
р. Буглівка в лівому борту балки, в днищі якої пролягає ґрунтова дорога на 
вододіл у напрямку до села Москалівка. Усі археологічні об’єкти палеолітичної 
пам’ятки Буглів V знаходяться в межах правого борту цієї балки (рис. 3) 
(Богуцький, Ситник та ін., 2014). 

Розчистка А стоянки Буглів V розташована на відстані 60 м уверх, уже на 
привододільному схилі. Тут археологи розкрили горохівський викопний 
ґрунтовий комплекс та відібрали зразки для абсолютних датувань з гумусового, 
ілювіального горизонтів, а також лесу, що залягає нижче у розрізі 
(Богуцький, Ситник та ін., 2014). 

Розчистка С закладена нижче по борту балки для вивчення делювіально-
соліфлюкційних процесів, сліди яких виявили дослідники в межах коршівського 
викопного ґрунтового комплексу. Ці процеси залишили сліди деформації товщі 
відкладів, що значною мірою вплинуло на перевідкладання артефактів 
палеолітичної стоянки Буглів (Богуцький, Ланчонт та ін., 2012). Піщаний кар’єр, 
у межах якого розташована розчистка, досі періодично експлуатує місцеве 
населення. 

Результати. Для морфометричного аналізу рельєфу околиць багатошарових 
палеолітичних стоянок Буглівської групи використано топографічну карту 
прилеглих територій  масштабу 1:25 000 (рис. 4). 
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Рис. 3. Розташування пам’ятки Буглів V (джерело – Google Maps): 

1 – розчистка A, 2 – розчистка B, 3 – розчистка C 
Fig. 3. Location of the site Bugliv V (source – Google Maps): 

1 – section A, 2 – section B, 3 – section C 

  
 

Рис. 4. Фрагмент топографічної карти району палеолітичних стоянок Буглівської групи 
Fig. 4. Fragment of a topographic map of the vicinity of Palaeolithic sites of the Bugliv group 
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З метою аналізу морфометричних характеристик околиць палеолітичних 

стоянок Буглівської групи за допомогою ArcGIS створено низку карт: цифрову 
модель рельєфу (рис. 5), карту експозиції схилів (рис. 6), карту крутості 
схилів (рис. 7), а також карту вертикального розчленування рельєфу (рис. 8) та 
3D модель рельєфу околиць (рис. 9). 

Аналізуючи гіпсометричну карту (див. рис. 5), зауважимо, що територія 
району досліджень сильно розчленована, перепад висот становить понад 70 м. 
Найвищі ділянки з висотами 330–340 м розташовані у західній та східній 
частинах території, зокрема, в напрямі на схід та захід від долини річки. У 
напрямку до центральної частини, де локалізуються доволі великі населені 
пункти Ванжулів та Буглів, а також долина річки Буглівки, висоти поступово 
зменшуються до 280–290 м. Долина річки, яка розташована в центральній 
частині аркуша карти, перетинає позначки абсолютних висот 270–280 м, а самі 
палеолітичні стоянки розташовані в привершинних частинах схилів долини річки 
та на території кар’єру в північно-західній частині аркуша карти і сягають висот 
з позначками 300 м (Буглів V), 325 м (Ванжулів І) та 330 м (Ванжулів-Кар’єр). 

 
Рис. 5. Цифрова модель рельєфу району палеолітичних стоянок Буглівської групи 
Fig. 5. Digital elevation model of the vicinity of Palaeolithic sites of the Bugliv group 
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Співвідношення схилів території досліджень за експозицією є практично 
рівномірним, з незначними відхиленнями. На карті (див. рис. 6) простежується 
переважання схилів північної та південної експозицій, оскільки поверхня 
Східноподільського (Хмельницького) плато у цій частині дещо нахилена у 
напрямі з півночі на південь, що підтверджують також позначки абсолютних 
висот. Палеолітичні стоянки Буглівської групи локалізовані головно в межах 
схилів західної та південно-західної експозицій, у привершинних частинах 
схилів. 

 
Рис. 6. Карта експозиції схилів району палеолітичних стоянок Буглівської групи 

Fig. 6. Slope aspect map of the vicinity of the Palaeolithic sites of the Bugliv group 
 
Для аналізу крутості схилів цієї території взято за основу класифікацію 

схилів Ю. Симонова (1987), розроблену для інженерних потреб, згідно з якою за 
доступністю схили поділяють на рівні, дуже пологі, пологі, середньої стрімкості, 
стрімкі й великої стрімкості. 

o Рівні схили характеризуються стрімкістю до 0,3°; 
o Дуже пологі схили характеризуються стрімкістю від 0,4° до 1,2°; 
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o Пологі схили, стрімкість яких складає від 1,3° до 6,4°; 
o Схили середньої стрімкості (від 6,5° до 12°); 
o Стрімкі схили (12,1°–15°); 
o Схили з великою стрімкістю – понад 15° (Симонов, 2005). 
Аналізуючи карту крутості схилів (див. рис. 7) цієї території, легко помітити 

переважання дуже пологих і пологих схилів, крутість яких не перевищує 1–6°, 
що притаманне рівнинній місцевості. Проте наявність річкової долини та ярково-
балкової мережі зумовлює наявність у межах території значної кількості ділянок 
схилів середньої стрімкості та стрімких з крутістю 12–15°. Власне на ділянках 
схилів такого типу з крутістю понад 15° розташовуються стоянки Буглів V та 
Ванжулів І, а палеолітична стоянка Ванжулів-Кар’єр локалізована в межах 
пологого схилу, крутість якого не перевищує 1°. 

 
Рис. 7. Карта крутості схилів району палеолітичних стоянок Буглівської групи 

Fig. 7. Slope map of the vicinity of the Palaeolithic sites of the Bugliv group 
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Вертикальне розчленування або глибину розчленування (Δh) обчислюють як 
різницю максимальної та мінімальної абсолютних висот території, яку ділять на 
облікову площу, зазвичай 1 км2 (Szypuła, 2017; Спиридонов, 1970), проте в цьому 
випадку за облікову площу взято 1 га (100×100 м) з огляду на незначні розміри 
досліджуваної території (15,23 км2 або 1523 га). Територія досліджень переважно 
середньорозчленована (11–15 м/га), а безпосередні околиці палеолітичних 
стоянок характеризуються різними показниками вертикального розчленування 
(див. рис. 8): Буглів V – 30–35 м/га (сильно розчленована); Ванжулів І – 8–10 м/га 
(середньорозчленована); Ванжулів-Кар’єр – 0–2 м/га (слабко розчленована). 

 
Рис. 8. Карта вертикального розчленування рельєфу району палеолітичних стоянок 

Буглівської групи 
Fig. 8. Map of the vertical dissection of landforms of the vicinity of the Palaeolithic sites of the 

Bugliv group 
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Для візуалізації розташування палеолітичних стоянок Буглівської групи 
виконано також 3D модель рельєфу їхніх околиць, яка дає змогу просторово 
представити морфометричні характеристики, описані вище (див. рис. 9). 

 
Рис. 9. 3D модель рельєфу району палеолітичних стоянок Буглівської групи 

Fig. 9. 3D model of landforms of the vicinity of Palaeolithic sites of the Bugliv group 

Обговорення. Ділянки місцевостей, які протягом тривалого часу не зазнавали 
істотних зовнішніх змін, завжди слугували орієнтирами для переміщення людини 
земною поверхнею, укриттям від небажаних природних процесів і явищ, 
мисливськими угіддями, а також територіями, на яких простіше вести 
господарство та будувати житло. Саме тому ґрунтовний аналіз рельєфу околиць 
палеолітичних стоянок – надзвичайно важливий розділ їхнього вивчення. 

Не менш значущим є вплив рельєфу околиць пам’ятки на стан її збереження 
(Bogucki et al., 2020). Наприклад, серед стоянок Буглівської групи пам’ятка 
Буглів V збереглася гірше, порівняно з іншими. Розташована на схилі балки, 
стоянка зазнала суттєвого впливу схилових процесів, зокрема делювіально-
соліфлюкційного перевідкладання у плейстоцені (Богуцький, Ланчонт та ін., 
2012). Ці процеси, своєю чергою, значно погіршили стан збереження культурних 
шарів. 

На відміну від стоянки Буглів V, пам’ятка Ванжулів І (Замчисько), 
локалізована у привершинній частині схилу, збережена значно краще. 

Палеолітичні стоянки в Україні належать до об’єктів культурної спадщини і 
перебувають під охороною. Не зважаючи на це, більшість пам’яток є на межі 
цілковитого або часткового знищення і потребує ретельної реорганізації процесів 
охорони та збереження. Одним з ключових етапів у ході забезпечення належної 
охорони пам’яток є їхня паспортизація (Брусак і Бакун, 2011; Чернець, 2012; 
Шевцова, 2018, 2019). 

З огляду на те, що серед палеолітичних стоянок Буглівської групи найкраще 
збереженою залишилася стоянка Ванжулів І (Замчисько), окрім проведеного 
аналізу рельєфу околиць, для неї складено паспорт як для комплексної пам’ятки 
природи та суспільства (табл. 1). 
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Таблиця 1. Паспорт палеолітичної стоянки Ванжулів І (Замчисько) 
Table 1. Passport of the Palaeolithic site Vanzhuliv I (Zamchysko) 

1 2 
Назва Палеолітична стоянка Ванжулів І (Замчисько) 
Адміністративне положення Україна, Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Ванжулів 
Фізико-географічне 
положення 

Подільська височина 

Географічні координати 49°46'59" пн. ш. 26°04'35" сх. д., 325 м н. р. м. 
Геоморфологічне положення Східноподільське (Хмельницьке) плато, відроги 

Авратинської височини, правий берег річки Буглівка. 
Короткий опис об’єкта Функціональний тип об’єкта – ділянка археологічної 

пам’ятки. На стоянці виявлено три палеолітичні культурні 
горизонти, а також артефакти неоліт-енеолітичного віку та, 
можливо, бронзи. Найдавніший (ІІІ) культурний горизонт 
середньопалеолітичного (мустьєрського) віку приурочений 
до надгорохівської соліфлюкційної пачки та частково 
верхньоплейстоценових лесів. Артефакти цього шару 
збережені погано, на що суттєво вплинув перебіг мерзлот-
них процесів. Верхньопалеолітичний (ІІ) культурний шар 
пов’язаний з верхньою порушеною делювіально-соліфлюк-
ційними процесами частиною дубнівського викопного 
ґрунту. На відміну від мустьєрського культурного 
горизонту, весь кремінь цього шару добре збережений. 
Культурний шар І не має чіткої стратиграфічної позиції і 
знаходиться фактично в ілювіальному горизонті сучасного 
ґрунту. Артефакти цього шару перевідкладені внаслідок 
антропогенного впливу (розорювання території). 

Цінність об’єкта Наукова (об’єкт вивчення артефактів давньої людини на 
стоянці), навчальна, освітня, пізнавальна (об’єкт навчальних 
екскурсій). За техніко-типологічними ознаками розкопаний 
комплекс стоянки Ванжулів І (Замчисько) дослідники 
інтерпретують як перехідний від пізньомустьєрського до 
верхньопалеолітичного. Пам’ятка належить до Буглівської 
групи середньопалеолітичних стоянок та є цінною з точки 
зору датування відкладів і відтворення фізико-географічних 
умов середнього палеоліту прилеглих територій. 

Тип пам’ятки Комплексна пам’ятка природи та суспільства – 
археологічна та геологічна. 

Доступність та оглядовість Об’єкт належить до користування Ванжулівської сільської 
ради, ділянок приватних землекористувачів в околицях 
стоянки немає. Стоянка розміщена на території крутого 
правого борту долини річки Буглівка, вкритій молодим 
сосновим лісом, для огляду доступна, прямого доїзду 
безпосередньо до об’єкта немає. 

Стан збереження Об’єкт добре збережений. Вразливий до дії природних та 
антропогенних факторів. Матеріал – піщаний, супіщаний, 
суглинистий (викопні ґрунти) та лесовий. Технічний стан 
задовільний (зсувні процеси розвиваються з дуже низькою 
інтенсивністю, господарська діяльність в межах схилу, де 
розташована стоянка, практично не здійснюється). 
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 Закінчення табл. 1 

1 2 
Охоронний статус Зони охорони пам’ятки не визначені. Науково-проєктна 

документація не розроблена. Доцільно надати статус 
комплексної археологічної та геологічної пам’ятки та 
встановити охоронні знаки. 

Форма власності та характер 
використання 

Державна форма власності. 

Рекомендації з використання Взяти стоянку під охорону, визначити межі пам’ятки, 
встановити охоронні знаки та інформаційні стенди. 
Використовувати для проведення наукових досліджень, 
студентських практик, екскурсій, а також в інших 
наукових і пізнавальних цілях. 

Фотографії основних частин 
пам’ятки 

 
 

 

 
Висновки. Під час досліджень створено цифрову модель рельєфу, карту 

експозиції схилів, карту крутості схилів, карту вертикального розчленування та 
3D модель рельєфу околиць палеолітичних стоянок Буглівської групи, аналіз яких 
дав змогу зробити певні висновки. Вершинні поверхні в межах території 
досліджень видовжені в плані, досить широкі та плоскі. Схили випуклі, 
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переважно пологі, в долині річки – стрімкі. Крутішими є схили західної та 
північно-західної експозицій. Рельєф території досліджень типово височинний з 
відмітками абсолютних висот 270–340 м. Він доволі сильно розчленований, що 
типово для північної частини Подільської височини з плоскими межиріччями та 
досить глибоко врізаною річковою долиною Буглівки. Сукупність 
проаналізованих морфометричних характеристик рельєфу дає змогу 
стверджувати, що палеолітичні поселенці в околицях Буглова надавали перевагу 
підвищеним ділянкам місцевості, з яких відкривався огляд на долину річки. Вона 
слугувала своєрідним коридором для переміщення диких тварин, полювання на 
яких було одним із видів господарської діяльності давніх людей. 

За результатами аналізу рельєфу околиць Буглівської групи палеолітичних 
пам’яток вдалося оцінити вплив морфометричних показників на стан їхнього 
збереження. Для найкраще збереженої палеолітичної стоянки 
Ванжулів І (Замчисько) розроблено охоронну документацію (паспорт пам’ятки). 

Подяки. Дослідження частково фінансоване Національним фондом 
досліджень України і є частиною проєкту “Розвиток палеокріогенних процесів у 
плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, 
ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти” (реєстраційний номер 
2020.02/0165). 
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Abstract. The morphodynamic classification of the Sukil river channel made it possible to 
determine the hydromorphological processes and to study the factors that determine them. The 
channel was classified according to the method of R.S. Chalov. Three main classification 
criteria were taken into account: the geomorphological type of conditions for the formation of 
the channel; the type of channel processes; the mophrodynamic type of channel. 

According to the geomorphological type of channel-forming conditions, the channel is 
divided into the incised channel – located mainly in mountainous and semi-mountainous parts 
with a characteristic the narrow valley, laid in sandstones, siltstones, and argillites; confined 
channel – located in intermountain basins, with one bank of channel composed of bedrock, and 
the other – of Quaternary sediments; wide-floodplain channel – mainly located in the lower part 
of the channel on the Stryi-Zhydachiv basin, laid in the Quaternary deposits of loams and sands. 

According to the type of channel processes, the channels with developed alluvial forms and 
without developed alluvial forms are dominant. Together they make up 2/3 of the channel. 
Other types of channels are wide-floodplain – characterized by slow flow and stable 
development of the meandering process, and rapid-waterfall – located in the upper reaches of 
the channel. The latter is characterized by a stormy current and the presence of numerous rapids 
made of boulders and wood. 

There are 3 main morphodynamic types of the channel – meandering, branched, and 
straightforward, and 6 their subtypes. Meandering, incised channels are characterized by 
structural meanders, their shores are composed of hard rocks, mostly sandstones. The 
meandering confined channels are defined by the root bank in the apical part and the upper 
wing along the root bank, which leads to the formation of segmental and blockage convolutions. 
Meandering, broad-flooded channels are characterized by longitudinal displacement of 
meanders, their convolutions are segmented, rarely loop-shaped. The coefficient of meandering 
gradually increases from the mountainous part of the channel to the plain one (1.10–1.35). 
Branched type is represented by a single complex and floodplain-channel subtypes. The size of 
the islands that divide the channel into arms is from a few meters to 350–400 m. The 
straightforward type of channel is widespread and is 1/3 of the total length of the river. 

Key words: channel type; straightforward; branched; meandering; incised; confined; 
floodplain. 
 
МОРФОДИНАМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РУСЛА Р.СУКІЛЬ 
Назар Рибак 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
  

Анотація. Проведення морфодинамічної класифікації русла р. Сукіль дало змогу 
окреслити гідроморфологічні процеси, визначити чинники, що їх обумовлюють. 
Класифікацію русла виконано відповідно до методики Р. С. Чалова. До уваги брали три 
головні критерії класифікації: геоморфологічні умови формування русла; тип руслових 
процесів; динаміка русла. 

За геоморфологічними умовами формування русла виокремлено: врізане русло – 
займає переважно гірську та напівгірську частини з характерною вузькою долиною, 
закладеною у пісковиках, алевролітах та аргілітах; адаптоване русло – займає міжгірські 
улоговини, один берег русла складений корінними породами, інший – четвертинними 
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відкладами; широкозаплавне русло –розташоване у нижній частині русла на Стрийсько-
Жидачівській улоговині, закладене у четвертинних відкладах суглинків та супісків. 

За типом руслових процесів домінуючими є русла з розвинутими алювіальними 
формами та русла без розвинутих алювіальних форм. Інші типи: широкозаплавний – 
характрена повільна течія та стабільний розвиток процесу меандрування; порогово-
водоспадний – займає верхів’я русла поблизу витоку, відзначається бурхливою течією та 
численними порогами з валунів та деревини.  

Окреслено 3 головні морфодинамічні типи русла – меандруючий, багаторукавний і 
відносно прямолінійний, та 6 їхніх підтипів. Для меандруючих, врізаних русел характерні 
структурні меандри, береги складені твердими породами, переважно пісками. 
Меандруючі адаптовані русла визначаються корінним берегом у привершинній частині 
та верхнього крила вздовж корінного берега, що спричиняє утворення сегментних та 
завальних звивин. Меандруючі, широкозаплавні характеризуються поздовжнім 
зміщенням меандр, звивини сегментні, зрідка петлеподібні. Коефіцієнт меандрування 
поступово зростає від гірської частини до рівнинної (1,10–1,35). Багаторукавний тип, 
представлений одиночним складним та заплавно-русловим підтипами. Розміри островів 
та осередків, що розділяють русло на рукави, становлять від кількох метрів до 350– 400 
м. Відносно прямолінійний тип русла поширений повсюдно і становить 1/3 від загальної 
довжини річки.  

Ключові слова: тип русла; відносно прямолінійний; багаторукавний; меандруючий; 
врізаний; адаптований; широкозаплавний.  

 
Introduction. The riverbed is a complex hydrodynamic system, the functioning 

and appearance of which depends on external conditions and on its capability to 
rapidly and significantly modify itself in the case of a change in the impact of one of 
the components. Therefore, the structure of the riverbed is determined by such natural 
components as geological structure and relief, climatic and hydrological conditions, 
soil cover and vegetation, anthropogenic activity. All these factors cause differences in 
the development of both horizontal and vertical channel deformations, which leads to 
the formation of different types of channels. 

Carrying out the typification of small rivers channels of the Carpathian region is 
important for understanding the course of channel processes in their various parts – 
from the mountain to the plain ones. The Sukil river, flowing through the Sukil 
subdistrict (Gerenchuk, 1968), occupies a unique subregion of the Skole Beskids, with 
areas of low-mountainous relief formed on the deposits of the Menilite suite 
(Kravchuk, 1999). The morphodynamic classification of Sukil channel types makes it 
possible to assess the degree of channel stability before the development of horizontal 
channel deformations and channel modifications. This makes it possible to predict 
possible negative consequences and take measures to prevent them. 

The study of small rivers of the Carpathian region, hydrological and 
geomorphological processes therein are the main subject of the works of Yu.S. 
Yushchenko (2010, 2011); O.G. Obodovsky (2016, 2010, 2012); L.F. Dubis (1995, 
2016); V. Shushniak (2000); І.P. Kovalchuk (1997, 2003); J.S. Kravchuk (1999, 2005); 
Yu.M. Vikhot and I.M. Bubnyak (2011). 

Research method. For the purpose of the study, high-resolution aero- and spatial 
images have been interpreted for the period 2017–2019. An analysis of topographic 
maps for the 1980`s at scales 1:25 000 and 1:50 000 was performed, as well as an 
analysis of topographic maps for the 1870's–1880's at scale 1:75 000. The comparative 
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characterization has been carried out. In the low-water period of 2019–2020 a number 
of morphometric and morphological data were collected in the field, in accordance 
with the methodology of Professor K. Krzemień of the Jagiellonian University 
(Krzemień, 2012). They are required to verify interpreted data, as it is difficult to 
identify processes such as incision or erosion of the bedrock riverbank, and the 
presence of rapids or alluvium in the mountainous part of the basin, where the channel 
is often hidden under vegetation. 

To classify the types of river channels the method of R.S. Chalov have been 
applied. According to it, the distinction of types has been carried out by several main 
blocks, which gives a complete understanding of the proceeding of channel processes. 
The first one is the type of channel processes. The channels of mountain, semi-
mountain and plain rivers are divided into rocky rapid-waterfall, alluvial rapid-
waterfall, channels with undeveloped and well-developed alluvial forms, and for plain 
channels there are sandy, pebble-boulder, plain rocky ones (Obodovsky, 2007; Chalov, 
2017); 

The second block includes geomorphological types of conditions for the formation 
of the channels, according to which they are divided into incised, confined  and wide-
floodplain ones. The basis for the selection are the geological and geomorphological 
features of the valley. And the selection criterion is the ratio of the width of the channel 
to the floodplain or the ratio of the width of the bottom of the valley (channel + 
floodplain) to the meandering belt. 

The third block is the classification of morphodynamic types of the channel. Thus, 
the channels are divided into relatively straight (unbranched), branched into sleeves 
(multi-sleeved) and meandering (winding). The criteria for their selection are the shape 
in the plan, the configuration of the accumulative forms and the coefficients of the 
relationships between the length of the channel and the step of the convolutions. 
Comparing these parameters with the previous two, a subtype for each of the 
morphodynamic types of the channel can also be identified (Obodovsky, 2017; Chalov, 
2007). 

Results. Sukil is a river of mountain-plain type, which originates on the north-
eastern slopes of the Zelemyanka ridge, but the source of the river Besarabka, which is 
larger by size, water discharges and the order is located on the south-western slope of 
the ridge Chorna Sihla and begins with the river Bryaza (Gerenchuk, 1968). It is from 
it that the classification of channel types is being made. 

For a more detailed analysis of the classification, the Sukil channel was divided 
into three parts according to the type of channel processes. The first one is a mountain 
type on the section 1–15 from the source to the rapids around the village of Kozakivka 
(Fig. 1), the second one – starting from the rapids around Kozakivka up to the railway 
bridge in the village of Lysovychi 15–31 (Fig. 2), and the third one from the bridge to 
the confluence of Sukil and Svicha 31–35 (Fig. 3). 

Thus, the mountainous part of the channel at section 1–15 is characterized by an 
incised V-shaped valley, the channel of which erodes the sandstones, argillites and 
siltstones of the Stryi, Yamna, Manyava, Bystrytsia and Menilite suites. The river 
valley is narrow (20–50 m) in the mountainous part, and increases in width up to 150 
m when going out onto the intermountain basin. It is characterized by a steep right 
bank and a gentle left bank. Accumulative forms, as well as high floodplain, acquire 
significant development with entrance of the river onto the intermountain basin. 
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Fig. 1. Map of the distribution of morphodynamic types of the channel; type of channel 

processes; geomorphological type of conditions for channel formation in the 
mountainous part of the Sukil River 

Рис. 1. Картосхема поширення морфодинамічних типів русла; типу руслових 
процесів; геоморфологічного типу умов формування русла у гірській частині 

р. Сукіль 
 

Section 1–2 is 3.3 km long and is relatively straightforward, threshold-waterfall 
type of channel. It is characterized by rapid flow with cascades of small waterfalls 
formed by rocks and wood debris. This type was formed due to a significant slope 
angle – more than 25 ‰ and lack of sediment runoff. In its final part the channel 
changes its direction from S-W to N-W, which leads to its running parallel to 
morphostructures. 

The channel at section 2–3 is also incised and relatively straightforward, the 
difference from the previous one is in the change of the type of channel process from 
threshold-waterfall to channel with undeveloped accumulative forms; this is due to a 
sharp drop in slope angle up to 10 ‰. Minor accumulations appear at the confluence of 
tributaries. 

In the section 3–4 stretching of the river parallel to the Chorna Sihla mountain 
range and the increase in water volume have led to reformatting and formation of an 
incised, meandering type of channel laid in the bedrock (structural) and lack of 
developed alluvial forms. The coefficient of tortuosity is 1.13. The meandering belt is 
limited by a narrow valley and is 30–40 m in width. It should be noted that the 200 m 
long stretch on this section has been artificially straighten, as evidenced by space 



 
 
 
 

N. Rybak   Morphodynamic classification of channel of Sukil river 
                         ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2020. Вип. 1 (11), 267–279     271 
 
imagery data and field observations. Accumulative forms begin to appear in the lower 
part, which leads to a further change in the type of channel. 

The confluence of the Bryaza river with the Shchavyn river is located on sections 
4–5, which led to the widening of the valley, the creation of a support and additional 
sediment removal into the main riverbed. As a result, the channel here is relatively 
straightforward with developed accumulative forms. At the stretch 300 m above the 
confluence, the channel changed its type. Thus, space images from 2009 show a natural 
morphodynamic type of channel – multi-sleeved, which is not typical for mountain 
rivers. 

After merging, in the section 5–6 the channel becomes tortuous again, with two 
30–70 m sidewalls at the beginning of the section. Their formation is associated with 
the removal of debris by the tributary. However, in general the channel is classified as 
the one without developed alluvial forms. The coefficient of tortuosity is 1.14, the 
width of the meandering belt is 100 m. 

At the beginning of the section 6–7, the channel changes its direction to the N-E, 
crossing the mountain ranges perpendicularly, which caused an incised, relatively 
straightforward type of channel without expressed alluvial forms. The valley is narrow 
(10–20 m), V–shaped. 

Section 7–8. The channel acquires the value of the level of meandering 1.12–1.15, 
which is the threshold for the emergence of this process and the transition of the 
channel from straightforward to tortuous. However, well-developed accumulative 
forms are not observed there. There are a number of unnamed tributaries that carry 
coarse-grained material into the channel. 

At the section 8–9, the degree of curvature of the channel increases to 1.27. The 
channel is still meandering, without well-developed alluvial forms. There is an 
accumulation of pebble and gravel material in the channel, but it does not form full-
fledged forms. Thus, section 8–9 is marked by a sharp widening of the valley up to 200 
m and its going out onto the intermountain basin. As a result, an intense lateral and 
deep erosion – undercutting of the riverbank up to 100 m in length and 3–10 m in 
height, composed of sandstones, coarse-layered siltstones and argillites. 

The channel on the section 9–15 is confined , which is due to its going out onto the 
intermountain basin. Its right bank is formed by the alternation of rocks of the Low-
Krosno sub-suite, Low-Menilite, Bystrytsia, Vygoda and Yamna suites. In return, the 
left bank in the site of exposure is a floodplain terrace, which is clearly identified by 
the rolled pebbles of medium size (10–20 cm). Meanders are mostly segmental. A 
characteristic difference between different segments is the change in the type of 
channel process, which leads to the presence (9–10; 11–12; 13–14) or absence (10–11; 
12–13) of accumulative forms in the channel. 

Section 9–10 is marked by an increase in the degree of meandering up to 1.30 and 
in the width of meandering zone up to 300 m. Accordingly, the size of the undercut 
banks increased to 150x9 m. The average width of the channel here is 10–12 m, and 
the maximum one is 28 m. Channel widening led to a decrease in the transport capacity 
of the flow and the formation of large accumulative forms – sidewalls and cells ranging 
in size from 20 to 120 m. The presence of large (up to 80 cm) boulders in the channel 
indicates a significant increase in transport capacity during the flood period. 

The channel at the section 10–11 (800 m long) is confined , relatively 
straightforward without well-developed alluvial forms. This is explained by the 
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increase in the channel fall up to 15 m / km and by the limiting role of erosion-resistant 
rocks of the right bank. 

The channel in the section 11–12 is of a meandering type with an upper wing along 
the bedrock bank, which caused the formation of collapsed convolutions that abruptly 
change their direction by 90–100˚. Then the convolutions acquire a segmental 
appearance. The degree of development of the meander is 1.26, the width of the 
meandering zone has decreased here by 2 times compared to the section 9–10 and is 
150 m. In return, accumulative forms have acquired a configuration more characteristic 
of the meandering type of the channel, the sidewalls 30–40 m in size on average being 
confined to the convex bank of the meander. Deep and lateral erosion dominates, the 
length of the undercut banks is 50–100 m, their height varies up to 2 m for the left bank 
and up to 25–30 m for the right bank. 

Section 12–13 is of a meandering type with a bedrock bank at the top of the 
meander. The coefficient of meandering is 1.8, and the meandering zone is 150 m. Its 
difference from the previous one is in the absence of well-developed accumulative 
forms and in the presence of rapids that cross the channel at an angle of 140–160°. 
Undercut banks are low (from 2 to 6 m) with lengths of 60–160 m. 

The channel at section 13–14 is also meandering with the bedrock bank at the top 
of the meander. The difference from the previous one is in the presence of well-
developed accumulative forms – sidewalls 20–140 m in length. The channel in this 
area is interesting to study from several viewpoints. The first one is the change of the 
bedrock bank from the right to the left, thus one part of the channel has an incised type 
of valley foundation, while the other – an confined type. The second one is the 
presence of a cascade of rapids 80 m long, crossing the channel at an angle of 140–
160˚. They create zones of deceleration and acceleration, which leads to the 
accumulation of material near one of the banks. The third one is the presence of the 
confluence of the rivers Sukil and Besarabka. A significant part of the material is 
carried out from the Sukil tributary during high water conditions, which leads to the 
formation of a removal delta which gradually transitions into the sidewall. 

The channel on section 14–16 is relatively straightforward. Section 14–15 is 
located in a gradual narrowing of the intermountain valley. The accumulative forms 
located here consist of sidewalls and one island that forms a branch in front of a 
cascade of rapids of Yamna sandstones 60 m long, with a 2 m fall. Further, the channel 
in the section 15–16 is laid in the rocks of the Stryi suite, which leads to its 
straightening and the weak development of accumulative forms. 

The semi-mountainous part of the river (15–31) (Fig. 2) is marked by the greatest 
variety of morphodynamic types of the channel: relatively straightforward, 
meandering, multi-sleeved; and of the geomorphological conditions of channel 
formation: incised, confined , floodplain ones. This contributes to intensive erosion-
accumulation processes and to the opportunities for reformatting when high water 
conditions occur. The valley has V- and U-shape, its width varies in the range of 20–
30 m for the incised channel, and expands up to 300–370 m for wide-floodplain one. 

The section 16–17 of the channel goes out onto the intermountain basin, where it 
crosses the deposits of the upper and lower Menilite suites, which led to the acquisition 
of an confined, meandering type of channel with a bedrock bank along the apical part. 
The coefficient of meandering is 1.5, and the meandering belt decreases from 400 m at 
the  beginning of the section to  120 m at its end;  the convolutions are of the segmental 
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Fig. 2. Map of the distribution of morphodynamic types of the channel; type of channel 

processes; geomorphological type of channel formation conditions in the semi-
mountainous part of the Sukil River 

Рис. 2. Картосхема поширення морфодинамічних типів русла; типу руслових 
процесів; геоморфологічного типу умов формування русла у напівгірській 

частині р. Сукіль 
 
type. The channel has well-developed accumulative forms ranging in size from 25 to 
450 m. There are occasional branchings formed by cells and an island, but these forms 
are of lower rank, so such parts of the channel can’t be classified as a distinct type. The 
height of the bank undercuttings is low (1–2 m), and their length is 100–200 m. 

Section 17–19 is an confined (17–18) and incised (18–19) relatively 
straightforward type of channel with well-developed (section 17–18) accumulative 
forms as well as without such ones (18–19). Despite the fact that the channel is located 
in a relatively wide (600 m) and leveled valley, its banks are composed mostly of 
stable rocks, which complicates the development of the meandering process. At the 
beginning of the section, within the village of Polyanytsia, there are three cascades of 
rapids and another one near the village of Bubnyshche. All of them are composed of 
Yamna sandstones and cross the riverbed at an angle close to straight. At section 17–18 
there are well-developed laterals and cells from 20 to 100 m in length; there is one 
macro-convolution with an island on its bend. The dominance of deep erosion over the 
lateral one is pronounced, the total length of the undercut banks is 1.8 km / 6.7 km of 
the total length of the river, and their height ranges from 1 to 3 m. 

Sections of the channel 19–22 are located within the village of Tysiv and are 
characterized by successive alternation of multi-sleeved and meandering types of the 
channel. In this area the channel is confined , its development is limited by the slopes 
of the mountain ranges of the left bank. On sections 19–20 and 21–22, the channel is 
multi-sleeved with a single complex branching. The maximum width of the channel is 
50–60 m, the branching is formed by numerous islands, the dimensions of which reach 
up to 270 m in length and up to 40 m in width. During periods of high water 
conditions, the number of sleeves can increase up to three due to the formation of an 
additional channel on the sidewall or in the middle of the island. The bottom of the 
channel at section 20–21 is composed of sandstones, the outcrops of which form 
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numerous rapids located at right angles to the channel. Multi-sleeve is due to the 
expansion of the channel and high floodplain up to 125 m, which leads to the loss of 
transport capacity of the current and to the accumulation of material, while the 
presence of thresholds creates zones of deceleration which contributes to the 
accumulation of sediments. The multi-sleeve in sections 21–22 is also caused by the 
widening of the valley and, in part, by the presence of a bridge, which supports 
contribute to the development of deceleration and accumulation zones. 

Sections 22–27 are also characterized by a consistent interchange of meandering 
and multi-sleeve types of channels. According to the geomorphological type of laying, 
the channel is wide-floodplain, the width of the valley (channel + floodplain) in certain 
areas is 2 times larger than the width of the meandering and branching belt. The 
channel is semi-mountainous through its entire length, with well-developed 
accumulative forms ranging in size from 5 to 170 m in length. Sections 22–23, 24–25 
are meandering with a longitudinal displacement of the meanders, while section 26–27 
is meandering with the bedrock bank along the apical part, which renders it as confined 
. The average coefficient of tortuosity is 1.15, the meandering belt is up to 100 m wide. 
In high water conditions, additional channels are formed on the sidewalls of the 
channel of meandering type, which creates branchings along the entire length of the 
section 24–27. 

Through the sections 27–28, the river flows inside the limits of the town of 
Bolehiv. Its course is confined, relatively straightforward with undeveloped 
accumulative forms. Farther downstream, the section 28–29 is characterized by the 
widening of the valley, which led to the formation of a meandering type of channel 
with a longitudinal displacement of meanders. The coefficient of tortuosity is 1.2, the 
meandering belt is up to 110 m wide, the convolutions are segmented. The sidewalls 
are formed at the convex banks of the meander, having a length of 120–170 m. 

The channel section 29–30 is an confined , relatively straightforward type with 
well-developed accumulative forms, the average length of which is 60–90 m. Lateral 
and deep erosion are weakly expressed. 

The plain part is confined to the Stryi-Zhydachiv basin and occupies sections 31–
35 (Fig. 3). Its characteristic feature is the homogeneity of geomorphological 
conditions of channel formation (wide floodplain) and the type of channel processes 
(wide-floodplain). The channel is meandering practically through the whole section, 
the average value of the tortuosity coefficient is 1.3, except for the sections 32–33 and 
34–35, which are relatively straightforward. The width of the valley varies between 
150–650 m and is, for the most part, limited by a protective dam.  

The channel in section 30–31 is meandering with developed alluvial forms, its 
length is 2.3 km. The average value of the meandering coefficient is 1.35, the 
meandering zone is limited by the slopes of the Morshyn upland (the channel is 
confined) and is 200 m wide. The sidewalls are located at the convex bank and are 
covered with vegetation. 

Farther downstream, the channel at section 31–32 is also meandering, with 
developed accumulative forms. The difference from the previous one is another 
geomorphological type of conditions for the formation of the channel – wide-
floodplain. The river flows through the Stryi-Zhydachiv basin, which contributes to the 
longitudinal displacement of the meanders and the expansion of the meandering belt up 
to 300 m. The sidewalls are confined to the convex bank of convolutions and range in 
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size from 30 to 470 m in length. A characteristic feature of all accumulative forms is 
the gradual increase in vegetation since 2015, which is a sign of the absence of severe 
floods. 

 
Fig. 3. Map of the distribution of morphodynamic types of the channel; type of channel 
processes; geomorphological type of conditions for channel formation in the plain part 

of the Sukil River 
Рис. 3. Картосхема поширення морфодинамічних типів русла; типу руслових 

процесів; геоморфологічного типу умов формування русла у рівнинній частині 
р. Сукіль 

 
Section 32–33 is a wide-floodplain, relatively straight type of channel with a 

bilateral floodplain. The information of the Austrian 1:75 000 topographic map and the 
data obtained by spatial images interpretation indicate the presence of old oxbows, 
which is a reason to assert the meandering type of channel in the past. 

The section of the riverbed 33–34 is the longest one (18 km). The type of channel 
is wide-floodplain, meandering with a longitudinal displacement of the meander. The 
coefficient of tortuosity is 1.25, the meandering belt averages 150–200 m with a 
maximum value of 300 m. The significant number of oxbows on the first floodplain 
terrace indicates the intensive development of meandering in the past. However, 
reclamation (construction of canals) and anti-flood (construction of dams) measures 
have slowed down and limited this process and caused the lack of active development 
of accumulative forms. 

The last section 34–35 is 1 km long and is located before the confluence with the 
river Svicha. This is a wide-floodplain, relatively straightforward type of channel with 
a bilateral floodplain. At its confluence with Svicha the filling delta is formed. 

Conclusions. According to the type of channel processes, geomorphological 
conditions of channel formation, and morphodynamic classification, the channel of 
Sukil river is divided into 34 sections beginning from its source and up to its 
confluence with Svicha river. 

Thus, according to the course of channel processes, the channel is divided into 
relatively equal parts. Mountain type (32.9%) is located in the upper part of the basin 
from the source to the village Kozakivka. It is characterized by rapid turbulent flow, 
the predominance of deep erosion over the lateral one, sometimes the absence of a high 
floodplain. The semi-mountainous type takes 37.2% of the length of the channel. It is 
located between the village of Kozakivka and the beginning of the river's going out 
onto the the Stryi-Zhydachiv basin. A characteristic feature is the smaller slope of the 
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channel and the specifics of the flow, having the features of the plain one in the 
interfluve period, and the mountainous one during floods. The above types are 
subdivided into rapid-waterfall; with well-developed alluvial forms and without 
developed alluvial forms. Thus, sections 2–31 have alternating channel types with 
developed and without developed alluvial forms, and section 1–2 has a rapid-waterfall 
type of channel. The plain type of channel processes accounts for 29.9% of the river 
length. This area is located in the Stryi-Zhydachiv basin – from the town of Bolekhiv 
to the confluence of the Sukil and Svicha rivers. It is characterized by a slow flow, the 
small size of alluvium, the predominance of sand-boulder and sand-clay fractions. 

The geomorphological type of channel formation conditions is decisive in the 
development of channel and morphodynamic processes. According to this, 24.5% of 
the river channel is incised, mainly in the mountainous part of the basin. The confined 
channel takes 38.9% of the total length of the river and is confined to the intermountain 
basins and Morshyn upland. The wide-floodplain type of channel formation, as well as 
the plain type of channel process located in the Stryi-Zhydachiv basin at the sections 
31–33 of the channel, takes 36.3% of the total length of the river. It was formed in 
Neogene deposits of clays, argillites, siltstones and sandstones. Its characteristic 
feature is the width of the floodplain being several times larger than the width of the 
channel. 

The abovementioned conditions became the basis for morphodynamic typification 
of the Sukil river channel. Thus, the relatively straightforward type of channel occupies 
a third of the length of the river – 32%. It is mainly confined to the mountain type of 
channel processes and incised and confined types of channel formation. The multi-
sleeved type is scarce – 4.6% and is located in the intermountain valley within the 
village of Tysiv – town of Bolekhiv. It was formed as a result of seasonal changes in 
flow parameters: significant transport and erosion capacity in high water conditions 
and calm flow at the low water period. The meandering type of the channel is related to 
all types of channel processes and is represented in all types of conditions of channel 
formation, which makes it the most common – 63.4%. 

Thus, the classification of types of channels of Sukil river largely reflects the 
peculiarities of channel processes, and is the basis for further studies of fluvial 
processes: the study of sedimentation, the assessment of possible negative natural 
processes and elaborating recommendations for measures to prevent them. 
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Анотація. Розглянуто особливості розвитку ерозійної деградації чорноземів у 

контексті морфології Придністерської височини. У структурі ґрунтового покриву 
досліджуваної території переважаючими ґрунтами є чорноземи, площа яких сягає 
4 060 км2 (62 % території). На основі аналізу топографічних та ґрунтових карт 
встановлено, що найбільші ареали чорноземів сформувались у південно-західній, 
центральній та північно-східній частині височини. Здебільшого це території: плакорів; 
хвилястих межиріч, розчленованих балковими і долинними формами; високих 
фрагментарних терасових комплексів з незначним горизонтальним розчленуванням. За 
допомогою геоінформаційної програми ArcGIS проаналізовано геоморфологічні 
особливості ареалів чорноземів Придністерської височини. У рельєфі,  домінуючими є 
похилі схили крутістю 1–3° загальною площею 1 700 км2. Загалом, слабопохилі та похилі 
схили найсприятливіші території  для ґрунтокористування, площа яких становить 
1 550 км2, тобто 63 % загальної території ареалів чорноземів. Значну площу займають 
слабоспадисті схили, які характеризуються активним розвитком площинної та лінійної 
ерозії, тобто потребують впровадження ґрунтозахисних технологій. Експозиційний 
розподіл вказує на переважання схилів південної, південно-західної експозиції, середньої 
довжини 500–1 500 м.  

На основі результатів польових морфологічних досліджень встановлено, що у місцях 
перегину схилових поверхонь 5–6°, чорноземи опідзолені є середньозмитими, зі 
зростанням крутості до 10° характеризуються як сильнозмиті. Ступінь еродованості 
чорноземів типових здебільшого пов'язаний з поперечно-випуклими та слабовипуклими 
схилами. Відповідно до ступеня еродованості чорноземи типові слабозмиті формуються 
на однопологих схилах  2–3°, середньозмиті 3–5°, сильнозмиті 8° крутості. Однак, на 
спадистих схилах крутістю 3–5° складної форми чорноземи типові  можуть мати змитий 
весь гумусовий горизонт. Особливо критичний ступінь еродованості чорноземів 
спостерігається у межах  складних схилів річкових меандр та яружно-балкових 
систем. Окрім перелічених морфометричних показників схилових поверхонь, на 
розвиток ерозійної деградації впливає локальне не обґрунтоване розміщення лінійних 
рубежів. Зокрема, дороги які закладені перпендикулярно до річкових долин та вододілів, 
або вздовж площини окремих схилів, формують штучні базиси ерозії, прискорюючи 
деградаційні процеси. Утворення стихійних кар’єрів зумовлює розвиток лінійної ерозії з 
активізацією гравітаційних процесів.  

Ключові слова: чорнозем опідзолений; чорнозем типовий; Придністерська височина; 
ГІС-аналіз; ерозійна деградація; морфологія схилів; рельєф. 

 
INFLUENCE OF THE RELIEF ON THE EROSION DEGRADATION 
CHERNOZEMS OF THE PRYDNISTERSKA UPLAND 
Yaroslav Vitvitskyi  
Ivan Franko National University of Lviv 

 
Abstract. This publication deals with the erosive degradation of chernozem soils in the 

context of the the Prydnisterska Upland relief. The structure of the soil coverage of the studied 
area is represented by two subzonal subtypes of chernozem soils. Precisely: typical and 
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podzolic, with a total area of 4 060 km2 (62% of the territory). The major part of these are flat 
interfluve: flat interfluve, wavy interfluves dissected by beam and valley forms, high 
fragmentary terrace complexes with insignificant horizontal dismemberment. The background 
surfaces of the intensity of erosion chernozem soils degradation are slopes of different 
steepness, exposure and morphometry. With the help of the geoinformational program ArcGIS, 
the distribution of slopes with the corresponding parameters of steepness and total area is 
determined. Inclined slopes with the steepness of 1–3° (1 700 km2) are dominant. The area with 
a steepness of 5° or less is approximately 87% of the total area of chernozem soils. However are 
of slightly inclined relief with only mere erosion occurant. The steep surfaces expositional 
distribution indicates the predominance of the southern, southwestern exposure slopes of an 
average length of 500–1 500 m.  

The results of the field morphological studies show that in the 5–6° – incline surfaces of 
inflection areas chernozem podzolic and strongly washed away. The degree of typical 
chernozem soils erosion is mostly associated with transversely convex and slightly convex 
slopes. In accordance with the degree of erosion, slightly washed typical chernozem soils 
formed on the same slopes of 2–3°, medium washed on 3–5°, strongly washed 8° incline. 
However, on the oblique slopes with an incline of 3–5° of complex shapes, typical chernozem 
soils the entire humus line is washed away. Particularly critical degree of chernozem soils 
erosion is observed within the complex slopes of river meanders and beam girder systems. In 
addition to the listed morphometric parameters of slope surfaces, the development of erosion 
degradation is influenced by the local unreasonable placement of linear boundaries. Thus, roads 
laid perpendicularly to river valleys and watersheds or along the plane of individual slopes form 
artificial bases of erosion, accelerating degradation processes. The formation of natural quarries 
leads to the active development of linear erosion of regressive nature. 

Key words: podzolic chernozem; typical chernozem; Prydnisterska Upland; GIS-analysis; 
erosive degradation; slope morphology; relief. 

 
Вступ. Одним з актуальних завдань сучасної ґрунтознавчої науки є 

збереження та відновлення ґрунтів, як стратегічного ресурсу, для повноцінного 
життя суспільства. В структурі ґрунтового покриву, саме чорноземи є еталонами 
біосферної родючості, які в розрізі останнього століття, зазнають чи не 
найбільшого антропогенного пресингу. Однак, усвідомлення небезпеки 
деградації чорноземів, є результатом зменшення обсягів врожаїв, а іноді 
невиправданих затрат. Зрозуміло, що проблема деградації не нова, проте 
короткочасні інтереси  землекористувачів та відсутність чіткого механізму 
охорони ґрунтів з боку держави, унеможливлюють повноцінну реалізацію 
ґрунтозахисних технологій (Позняк, 2017).  

Розвиток ерозійної деградації  це глобальна проблема,  яка потребує 
негайного вирішення. Початковим кроком у цьому напрямку є визначення 
масштабів прояву ерозії на різних рівнях: від глобального до місцевого. Проте, 
відсутність достовірного картографічного матеріалу, або оперування застарілими 
даними попередніх обстежень, не завжди достовірно характеризують 
проблему. Інтенсивність   антропогенного впливу активно збільшується,  
зумовлюючи погіршення стану земельних ресурсів. Саме тому, впровадження 
ГІС-технологій на основі аналізу космознімків дозволить реально оцінити 
сучасний стан проблеми та визначити шляхи її усунення (Neumann, 2012; 
McBratney, 2003). 

Серед деструктивних ґрунтових процесів, у межах Придністерської 
височини, провідне місце посідає ерозійна деградація. Наслідками якої є 
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погіршення якісного стану земель сільськогосподарського призначення та 
збільшення площ різного ступеня еродованості, що зумовлено посиленим 
ґрунтокористуванням на схилах (Іванюк і Гаськевич, 2008). Загалом проблема 
розвитку ерозії активізується  ще й геоморфологічними особливостями, адже 
Придністерська височина належить до ерозійно-активних територій.  Поряд з 
ерозійно розчленованими ділянками контрастують ділянки рельєфу, які не є 
ерозійно-активними і здебільшого, приурочені до реліктових річкових долин та 
вирівняних ділянок давньотерасового комплексу. Тобто, перерозподіл речовини 
та енергії корелюватиметься гіпсометрією, а ефект розвитку ґрунтових режимів 
визначатиметься морфометричними параметрами рельєфу (Позняк, 2007). 

 Аналізуючи фактори розвитку ерозійної деградації, варто враховувати і давні 
традиції розвитку землеробства та тотальну розораність чорноземів 
Придністерської височини, що в сукупності вплинуло на зменшення природньої 
стійкості, у тому числі гумусонакопичення. Сьогодні, уже нікого не здивувати 
плямистим забарвленням чорноземів на схилах, що є доказом різного ступеня 
еродованості. Отож висвітлення особливостей рельєфу  ареалів чорноземів 
Придністерської височини даватиме змогу: з’ясувати загальні гіпсометричні 
закономірності та експозиційний розподіл території, проаналізувати 
морфометричні показники схилів, визначити їхній вплив на характер 
формування ерозійної деградації. На основі результатів польових морфологічних 
досліджень встановити ступені змитості чорноземів  з різною крутістю схилової 
поверхні. 

Мета дослідження – проаналізувати геоморфологічні особливості ареалів 
чорноземів, з’ясувати вплив рельєфу на розвиток ерозійної деградації, визначити 
напрями оптимізації ерозійно-деградованих чорноземів.  

Новизна дослідження. У проведеному дослідженні охарактеризовано  
особливості розвитку ерозійної деградації чорноземів Придністерської 
височини. На базі функціональних модулів геоінформаційної програми 
ArcGIS 10.4 визначено розподіл схилових поверхонь ареалів чорноземів, 
обчислено площинні параметри, проведено класифікацію схилів у відповідності 
до градації Брауде, вдосконаленої науковцями кафедри геоморфології і 
палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка 
(Кравчук, 2006). З метою аналізу загального впливу метеорологічних явищ та 
просторової орієнтації  на перебіг ерозійної деградації, створено карту експозиції   
рельєфу Придністерської височини, виокремлено домінуючі площі схилів з 
відповідною експозицією. За результатами ґрунтових морфометричних 
досліджень встановлено, ступінь змитості чорноземів в межах схилових ділянок 
з різною крутістю. 

Методика  дослідження. Основна увага акцентується на застосуванні ГІС-
технологій в поєднанні з результатами морфологічних досліджень 
чорноземів. Картографічні операції та опрацювання морфометричних показників 
виконано у геоінформаційній програмі ArcGIS 10.4. Побудову карт експозиції 
схилів, крутості, з подальшими статистичними обрахунками виконано завдяки  
функціям модуля  “Spatial Analyst”: “Aspect” і  “Slope”, відповідно.  Для 
відображення структури ґрунтового покриву Придністерської височини 
використано карту ґрунтів, векторизовану колективом кафедри ґрунтознавства і 
географії ґрунтів. Аналіз рельєфу досліджуваної території здійснено на основі 
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даних SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) та космознімків  “Google Earth” 
(Ямелинець, 2007, 2008).   

Виявлення ґрунтово-географічних закономірностей розвитку ерозії   
реалізовано на основі порівняльно-географічного методу. Характеристика 
ерозійної деградації схилових поверхонь різного ступеня еродованості 
виконувалась у відповідності з результатами польових досліджень, отриманих із 
застосуванням морфометричного (профільного) методу (Кіт, 
2008). Статистичний метод  використано під час математичних обчислень і 
визначення відсоткового розподілу показників. 

Результати. Придністерська височина – це частина Подільської височини на 
лівобережжі Дністра у межиріччі Збруча та Калюса. З погляду геоструктурної 
відповідності, територія дослідження розташована в межах Волино-Подільського 
блоку Українського кристалічного щита (Маринич та ін., 1993). 

За геоморфологічним районуванням територія належить до Подільської 
структурно-денудаційної височини на слабодеформованих неогенових і 
крейдових відкладах. Формування морфоскульптури здебільшого визначалось 
флювіально-ерозійними процесами з регіональними відмінностями інтенсивності 
прояву та розчленованості рельєфу. Домінуючими рисами орографії є 
глибоковрізані річкові долини з  плоскими та пологохвилястими межиріччями, 
фрагментарними пологонахиленими давньотерасовими комплексами. Для 
північної частини території в межах верхів’їв лівих приток Дністра характерна 
хвиляста поверхня межиріч, розчленована балковими і долинними формами 
рельєфу. Трапляються вирівняні поверхні реліктових дочетвертинних річкових 
долин. У центральній частині чітко простежується Товтровий масив, що являє 
собою бар’єрний риф в комплексі головного пасма та бічних товтрових 
останців. Максимальна абсолютна висота Придністерської височини приурочена 
до головного пасма Товтр і  становить 400,9 м (г. Велика Бугаїха), найменша – 
80 м  (гирло р. Ушиця) (Геренчук, 1980).  

Поєднання реліктових та сучасних форм рельєфу чітко пов’язане з геолого-
геоморфологічними особливостями території та формуванням гідрографічної 
мережі, що виражається двома етапами висхідних вертикальних піднять. У 
період міоцену розвиток визначався південно-східним ухилом території 
відповідно до інтенсивності підйому плити. В результаті цього, усі річкові 
долини простягались з північного заходу на південний схід. Із наступним етапом 
підйому плити, розвиток гідрографічної мережі набуває меридіонального 
характеру і характеризується активним формуванням річкових долин та 
терасових комплексів. Однак, унаслідок загального південно-східного нахилу 
території чітко проявляється асиметричність річкових долин. За оцінкою 
рельєфу, найбільші показники вертикального та горизонтального розчленування 
притаманні східній та південно-східній частині досліджуваної території 
(Геренчук, 1980). 

Ґрунтовий покрив Придністерської височини чітко корелюється з 
гіпсометричними особливостями території. У південно-західній, центральній та 
північно-західній частині домінують  чорноземи, у східній і південно-східній – 
сірі лісові ґрунти. Загальна площа чорноземів становить 4 060 км2 (62 % 
території). Чорноземи представлені двома підзональними підтипами: чорноземи 
типові – 2 600 км2 (39 %) та чорноземи опідзолені – 1 460 км2 (23 %). У південно-
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західній частині, ареали чорноземів здебільшого приурочені до плакорів та 
слабохвилястих межиріч річок: Збруч – Жванчик, Жванчик – Смотрич, Смотрич 
– Мукша. Також значні площі чорноземів сформувались на фрагментарних 
пологонахилених терасових комплексах Дністра та Збруча.  

У північній та центральній частинах Придністерської височини,  ареали 
чорноземів приурочені до вирівняних ділянок реліктових прохідних долин, 
слаборозчленованого, пологохвилястого рельєфу межиріч та дренованих 
верхів’їв річкових долин. Незначні площі чорноземів трапляються у пониженнях 
та на прилеглих пологих схилах Товтрового пасма. У східній частині височини  
чорноземи у структурі ґрунтового покриву формують острівні ізольовані ареали, 
здебільшого приурочені до вирівняних ділянок межиріччя річок Ушиця – 
Данилівка, Ушиця – Студениця (рис. 1).  

 
Рис. 1. Карта крутості рельєфу та ареалів чорноземів Придністерської височини 
Fig. 1. Map of the relief surface and areas of chernozems of the Prydnisterska Upland  
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На основі аналізу топографічної та ґрунтової карти встановлено, що 
відповідно до гіпсометрії території, чорноземи типові займають відносно рівні 
слабодреновані вододіли, високі лесові тераси. На ділянках з підвищеною 
дренованістю поширені опідзолені чорноземи. 

За результатами ГІС-аналізу рельєфу ареалів чорноземів Придністерської 
височини визначено, що приблизно 63 %  площі території складає схилова 
поверхня крутістю 3° і менше. Однак, у розрізі наведених даних, переважаючими 
є похилі схили, загальна площа яких становить – 1700 км2 (42 %). Здебільшого це 
привододільні та терасові ділянки рельєфу, середньої довжини 500–2 000 м, 
ускладнені мікроулоговинами. Площа слабопохилих схилів становить 850 км2 
(21 %) де практично відсутні ерозійні процеси, лише в межах мікрорельєфу з 
культивованими просапними культурами спостерігається незначна ерозія. У 
контексті розподілу ерозійних втрат чорноземів, схили крутістю до 3° є  
найсприятливішими для ґрунтокористування (табл. 1). Класифікація схилів, за 
крутістю, проведена на основі градації Брауде вдосконаленої науковцями 
кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету 
імені Івана Франка (Кравчук, 2006) 

 
Таблиця 1. Розподіл території з різною крутістю поверхні ареалів чорноземів 

Придністерської височини 
Table 1. Distribution of the different degree of steepness territory on the surface of 

the Prydnistrovska Upland chernozem soils areas 
Крутість 
поверхні 

Площа 
(км2) 

Частка площі 
схилів (%) Характеристика схилу 

0-1° 850 21 Слабопохилий 
1-3° 1700 42 Похилий 
3-5° 960 24 Слабоспадистий 
5-8° 420 10 Спадистий 
8-12° 75 2 Стрімкоспадистий 

12-17° 23 0,7 Крутий 
17° > 11 0,3 Дуже крутий 

 
Проведення агротехнічних робіт в межах слабоспадистих та  спадистих  

схилів, повинно ґрунтуватись на дотриманні ґрунтозахисної агротехніки, адже 
такі ділянки вирізняються посиленим площинним змивом та формуванням 
промоїн, які проблемно нівелювати оранкою (Гаськевич, 2010; Топольний, 
2008). У рельєфі, це схили довжиною 100–300 м, приурочені до виположених 
балок, улоговин або надканьйонних терас. 

Стрімкоспадисті та  круті схили генетично пов’язані з активним врізанням 
річкових долин, утворенням фрагментарних надканьйонних терасових 
комплексів. Часто, середня довжина таких схилів не перевищує 50–100 м, що 
виположуються у бік вододілу, або прилеглої тераси. Сукупність таких схилів 
утворює своєрідну смугу, розорювання  якої характеризується активним проявом 
лінійної ерозії (Касіяник, 2006).  

Схили крутістю понад 17°, приурочені до глибокорозчленованих річкових 
долин та яружно-балкової мережі. Серед схилових процесів домінують: 
площинний змив, розвиток лінійних ерозійних форм, гравітаційні процеси, 
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особливо на ділянках зовнішнього вигину річкових меандр, лівих приток 
р. Дністер.  

Окрім крутості схилової поверхні, важливими факторами розвитку ерозійної 
деградації є експозиція, форма профілю та конфігурації схилу. Домінуючий 
експозиційний розподіл поверхні досліджуваної території є результатом 
формування гідрографічної мережі і має такі загальні особливості: 

- схили із західною та східною експозицією притаманні меридіональним 
річковим долинам з терасовими комплексами (рис. 2); 

- схили південної, південно-західної, північної та північно-східної експозиції 
відповідають субширотному напрямку приток другого порядку, розвиненим 
яружно-балковим системам та фрагментарним терасовим комплексам.  

 
Рис. 2. Карта експозиції схилів Придністерської височини 

Fig. 2. Exposure map of the slopes of the Prydnisterska Upland 

Також експозиційний розподіл рельєфу визначається меандрами річкових 
долин. Під час польових досліджень підтверджено вплив експозиції на 
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інтенсивність еродованості чорноземів. З’ясовано, що схилам південної та 
південно-західної експозиції притаманний вищий ступінь ерозійної деградації, на 
противагу схилам протилежної експозиції з однаковою довжиною та крутістю 
поверхні. Передусім пояснюється активним сніготаненням, швидшим 
розмерзанням ґрунту, більшою кількістю опадів, в межах навітряних схилів 
(Гаськевич, 2012, 2016; Пшевлоцький, 2002). 

Особливості прояву еродованих ділянок пов’язані з формою профілю та 
конфігурацією схилу. Плакори зі слаборозвиненим мікрорельєфом у формі 
незначних понижень здебільшого характеризуються невеликими площами 
однопологих слабовипуклих схилів. Периферія територій вирізняєтья 
контрастними межами в зоні прилеглих схилів, що опускаються в річкові 
долини, або прилеглі яружно-балкові системи (Касіяник, 2009). Зазвичай це 
схили поперечно-випуклої форми крутістю понад 8°. Через активне розорювання  
периферійної частини плакорів спостерігаються виходи лінійних ерозійних форм 
різної інтенсивності прояву, характерних для активного яроутворення. За 
результатами ґрунтових морфологічних досліджень встановлено, що у місцях 
перегину схилових поверхонь 5–8° чорноземи опідзолені є середньозмитими, зі 
зростанням крутості понад 8° характеризуються як сильнозмиті (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Ерозійна деградація чорнозему опідзоленого (модальна ділянка 

“Савинці”) 
Fig. 3. Erosional degradation podzolic chernozem (modal area “Savyntsi”) 

 
Ступінь еродованості чорноземів типових на високих лесових терасах 

здебільшого пов'язаний з поперечно-випуклими та слабовипуклими 
схилами. Відповідності до ступеня змитості, чорноземи типові слабозмиті 
формуються на однопологих схилах  2–3°, середньозмиті – 3–5°, сильнозмиті  ̶ 7° 
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крутістю (рис. 4). Однак на спадистих схилах крутістю 3–5° складної форми 
чорноземи типові  можуть мати змитий весь гумусовий горизонт.  

 

 
Рис. 4. Ерозійна деградація чорнозему типового (модальна ділянка “Руда” ) 

Fig. 4. Erosional degradation typical chornozem (modal area “Ruda”) 

У верхів’ях ярів поперечно-прямих та поперечно-ввігнутих схилів   крутістю 
5° з розвиненою мережею дрібних ерозійних форм спостерігається значна 
плямистість забарвлення чорноземів, що засвідчує різний ступінь 
еродованості. На слабовипуклих межиріччях та у верхів’ях річкових долин зі 
слабохвилястим рельєфом домінують поперечно-прямі, поперечно-випуклі та 
поперечно-ввігнуті схили; за характером конфігурації трапляються як 
однопологі, так і складні. Доволі критичний ступінь еродованості ґрунтового 
покриву складних схилів.  Кризова ситуація з надмірною ерозійною деградацією 
чорноземів спостерігається в надканьйонній частині річкових меандр та 
меандрових вузлів, схили яких переважно складної конфігурації та поперечно-
випуклої форми крутістю 8–12°. Аналізуючи космознімки, такі ділянки можна 
ідентифікувати за світлішими фототонами, які часто перерізаються ложбинами з 
акумульованим дрібноземом (Байрак, 2007, 2018). 

Окрім перелічених морфометричних показників схилових поверхонь на 
розвиток ерозійної деградації впливає локальне необґрунтоване розміщення 
лінійних рубежів. Зокрема дороги, які закладені перпендикулярно до річкових 
долин та вододілів або вздовж площини окремих схилів, формують штучні 
базиси ерозії прискорюючи деградаційні процеси (Байрак, 2018). Утворення 
кар’єрних комплексів провокує розвиток площинних змивів з локальною появою 
вимоїн. 

Обговорення. Аналізуючи ґрунтово-географічні особливості, наголосимо на 
значній ролі рівнинного рельєфу у формуванні чорноземів Придністерської 
височини, які представлені двома підзональними підтипами: типовими та 
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опідзоленими (Геренчук, 1980). Однак, зважаючи на давні традиції інтенсивного 
сільськогосподарського використання, тотального розорювання і нехтування 
ґрунтозахисними заходами, простежується дисбаланс природної стійкості 
чорноземів до розвитку деградаційних процесів. Результати морфометричного 
аналіз рельєфу засвідчують, що лише 21 % території ареалів чорноземів 
Придністерської височини характеризується відсутністю розвитку ерозійної 
деградації. Проте за наявності мікорорельєфу та культивування просапних 
культур можливий розвиток незначної ерозії. Сприятливими для вирощування 
культур суцільного посіву і просапних культур вважаю похилі та слабопохилі  
схили, площа яких у межах досліджуваної території становить 1 560 км2 

(63 %). Аналізуючи картограми ґрунтових обстежень з порівнянням ґрунтових 
карт технічних звітів, встановлено, що внаслідок розвитку ерозійної деградації 
збільшились площі середньозмитих чорноземів, які раніше характеризувались як 
слабозмиті. Отож, нехтування ґрунтозахисними заходами в межах рівнинного 
рельєфу ще не підтверджує відсутності розвитку ерозійної деградації 
чорноземів. Досліджуючи перебіг геоморфологічних процесів в межах схилів 
різної крутості,  С. С. Воскресенський наголошував, на провідній ролі саме 
площинного змиву у перетворенні рельєфу, який важко ідентифікувати візуально 
(Воскресенский, 1971).    

Доволі загострена ситуація складається  в межах схилових поверхонь, що 
характеризується значним ступенем еродованості чорноземів. Розорювання 
схилів крутістю понад 8° середньої довжини 100–200 м з глибоким 
розташуванням базисів ерозії провокує активний розвиток яроутворення, 
незважаючи на заліснені прилеглі круті і дуже круті схили. Зародження вимоїн, у 
межах прилеглих  пологих схилів, які є лінійним продовженням верхньої частини 
яру, дедалі важче нівелювати звичайною оранкою. Сьогодні роль ґрунтозахисних 
насаджень, частково втрачена, у результаті розрідженого деревостану та 
зародження лінійних ерозійних форм за межами лісосмуг. Насамперед ця 
проблема притаманна південній частині Придністерської височини з 
глибоковрізаними річковими долинами. Ще в кінці XIX ст.,  проблему активного 
розвитку лінійної ерозії та знецінення земельних ділянок зазначеної території 
фіксували у наукових дослідженнях (Тутковський, 1893),  наголошуючи на 
важливості проведення ґрунтозахисних робіт. 

Висновки. Аналізуючи структуру ґрунтового покриву Придністерської 
височини встановлено, що загальна площа чорноземів  сягає 4 060 км2 (62 % 
території височини). Представлені вони двома підзональними підтипами: 
чорноземами типовими – 2 600 км2 (39 %) та чорноземами опідзоленими – 
1 460 км2 (23 %) відповідно. Ґрунтово-географічні особливості розподілу ареалів 
визначаються гіпсометрією території. Результати дослідження підтверджують 
розвиток ерозійної деградації чорноземів, інтенсивність якої визначається 
морфометричними характеристиками схилів. Критичної межі ерозійної 
деградації, зазнають спадисті та стрімкоспадисті  схили південної 
експозиції. Активними ерозійними процесами вирізняються складні схили 
річкових меандр, яружно-балкових систем та круті схили надканьйонних терас.  

На основі ГІС-аналізу рельєфу зафіксовано домінування похилих та 
слабоспадистих схилів, приурочених до плакорів, слабохвилястих межиріч, 
фрагментарних терасових комплексів. Експозиційний розподіл території 
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зумовлений регіональними особливостями розвитку гідрографічної мережі і 
характеризується  переважанням площі схилів південної, південно-західної 
експозиції, що вирізняються інтенсивнішою еродованістю, порівняно із 
аналогічними  схиловими поверхнями інших експозицій. Посилення або 
послаблення процесу ерозії коригується формою схилу. На основі результатів 
морфометричних досліджень чорноземів з’ясовано, що сильнозмиті ділянки 
чорноземів, здебільшого формуються на перегинах поперечно-випуклих 
схилів. Проте, за наявності мікрорельєфу, еродованість чорноземів відзначається 
строкатістю з чергуванням змитих ділянок і ділянок акумуляції дрібнозему.  

Враховуючи небезпечність розвитку ерозійної деградації чорноземів 
Придністерської височини, необхідно запровадити консервацію 
сильноеродованих земель, що забезпечують самовідновлення шляхом 
переведення в інші типи угідь. На середьозмитих чорноземах варто відмовитись 
від вирощування просапних культур. Агротехнічні операції в межах складних 
схилів доцільно проводити паралельно до площини горизонталей.   
Першочергово запровадити систему моніторингу за активними ярами, що 
формуються на периферії сільськогоподарських угідь. Насамперед необхідно, 
запровадити систему моніторингу за активними ярами, що формуються на 
периферії сільськогосподарських угідь, і визначити комплекс заходів із 
відновлення деревостану лісосмуг. 

Проблема ерозійної деградації не нова і часто висвітлюється у наукових 
публікаціях, однак для чорноземів Придністерської височини розглядається 
вперше. Отримані результати являють інтерес для практичних цілей  проектних 
організацій з вивчення стану довкілля Хмельницької області, зокрема південної її 
частини.  Дані морфологічних досліджень чорноземів можуть використовуватись 
для розробки ґрунтозахисних заходів на освоєних схилах. Крім цього, створений 
картографічний матеріал та загальна характеристика морфологічних 
особливостей території є актуальною для Національного Природного Парку 
“Подільські Товтри”, адже може виступати основою формування бази даних, в 
середовищі геоінформаційних програм, з метою комплексного моніторингу 
довкілля. На основі цифрового аналізу рельєфу, висвітлені дані можуть бути 
використані для ерозійного картографування ґрунтів та формування регіональної 
системи моніторингу (Behrens, 2010). 

Наведені результати перспективні для подальшого вивчення 
особливостей профільної деградації та дегуміфікації чорноземів Придністерської 
височини, а також можуть бути основою для інших галузевих досліджень.  
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Анотація. Проаналізовано методики дослідження впливу рекреаційного наванта-

ження на природні комплекси. З’ясовано, що головним індикатором рекреаційного 
навантаження є ґрунтово-рослинний покрив. Його стан і реакція на зовнішній вплив 
слугують діагностичними ознаками стадій рекреаційної дигресії. 

Розрізняють п’ять стадій (ступенів) рекреаційної дигресії, на яких різні дослідники 
(Казанская и др., 1977; Рысин, 1983; Марфенина и др., 1984; Генсирук и др., 1987; Prędki, 
1999; Шлапак, 2003; Методичні рекомендації …, 2003; Рысин Л. П. та Рысин С. Л., 2008 
та ін.) пропонують використовувати такі індикатори стану природних комплексів: 1) 
кількісні та якісні зміни рослинності в лучних або наявність/відсутність лісової підстилки 
в лісових комплексах; 2) ущільнення ґрунтів; 3) ширина стежки, наявність 
додаткових/паралельних стежок; 4) розвиток ерозійних процесів та стан мікрорельєфу 
стежки. Щодо IV і V стадій рекреаційної дигресії запропоновано (Брусак, 2018) 
використовувати показник “ступінь рекреаційної дигресії” з метою відображення якісних 
змін стану мікрорельєфу стежок, а її показниками – ширину стежки, глибину ерозійного 
врізу, об’єм винесеного пухкого матеріалу загалом та з 1 м² полотна стежки.  

Натурні дослідження у національних парках Карпатський та “Сколівські Бескиди”, 
засвідчують можливість використання якісних та кількісних характеристик зазначених 
індикаторів для виокремлення різних стадій рекреаційної дигресії. Загалом виокремлено 
такий часовий ряд змін стану компонентів природних комплексів: рослинність (для 
лучних) або лісова підстилка (для лісових) → ґрунти → рельєф → геологічний субстрат. 

На початкових стадіях рекреаційної дигресії лісова підстилка пошкоджена, 
подрібнена та втоптана у верхній гумусово-акумулятивний горизонт, її запаси на стежках 
перевищують 1 кг/м2, а їхня водоутримуюча здатність є більшою, ніж на непорушених 
контрольних ділянках. Зі збільшенням рекреаційного навантаження подрібнену лісову 
підстилку вимивають дощові та талі води, формуючи обабіч стежки “валики”. Запаси 
лісової підстилки становлять менше 1 кг/м2, або ж вона цілком відсутня. Значне 
зменшення запасів лісової підстилки на стежках спричиняє переущільнення верхніх 
горизонтів ґрунту, щільність яких збільшується майже вдвічі, порівняно з непорушеними 
ділянками. На сильно ущільненій поверхні стежок активізуються ерозійні процеси, 
з’являються вимоїни, що зумовлює винесення значного об’єму пухкого матеріалу з 
полотна стежки.  

Отож індикаторами стану природних комплексів в умовах рекреаційного наванта-
ження є кількісні та якісні зміни рослинності в лучних або наявність/відсутність лісової 
підстилки в лісових комплексах, ущільнення ґрунтів, ширина стежки, наявність 
додаткових/паралельних стежок, глибина ерозійного врізу та об’єм пухкого матеріалу, 
винесеного  з 1 м2  полотна стежки.  

Ключові слова: рекреаційне навантаження; рекреаційна дигресія; лісова підстилка; 
щільність будови ґрунту; глибина ерозійного врізу. 
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INDICATORS OF THE CONDITION OF NATURAL COMPLEXES UNDER 
RECREATIONAL LOAD (ON THE EXAMPLE OF CARPATHIAN AND 
NATIONAL NATURE PARK “SKOLIVSKI BESKYDY”) 
Vitaliy Brusak1, Oksana Lenevych2 
1 Ivan Franko National University of Lviv, 
2National Nature Park “Skolivski Beskydy” 
 

Abstract. Several methods of studying the impact of recreational load on the landscape 
complexes are analyzed. It is shown that the main indicator of the recreational load is the 
condition of soil and vegetation. The condition and reaction to external influences serve as 
diagnostic signs of stages of recreational digression. 

There are five stages of recreational digression, in which various researchers (Kazanskaya 
et al., 1977; Rysin, 1983; Marfenina et al., 1987; Gensiruk et al., 1987; Prędki, 1999, Shlapak, 
2003; Methodical recommendations…, 2003; Rysin L. & Rysin S., 2008) suggest using the 
following indicators of the state of natural complexes: 1) quantitative and qualitative changes in 
vegetation in meadows or the presence / absence of forest litter in forest complexes, 2) soil 
compaction, 3) the width of the trail, the presence of additional or parallel trails, 4) the growth 
of erosion processes and the microrelief of the trail. For the IV and V stages of recreational 
digression, it is proposed (Brusak, 2018) to use the indicator "degree of recreational digression" 
to reflect qualitative changes in the microrelief of trails, which includes trail width, erosion, 
amount of loose material in general and from 1 m² of the trail.  

Full-scale studies of tourist routes conducted in Carpathian NNP and Skolivski Beskydy 
NNP attest to the possibility of using different qualitative and quantitative characteristics of 
these indicators with a purpose to distinguish different stages of recreational digression. In 
general, the following time series of changes in the state of components of natural complexes 
are distinguished: vegetation (meadow) or forest litter (forest) → soils → relief → geological 
substrate. 

In the initial stages of recreational degression the forest litter is damaged, crushed and 
trampled into the upper humus-accumulative horizon. The stocks of forest litter on the trails are 
more than 1 kg·m⁻², and their water holding capacity is much higher than that of forest litter in 
the control area. With increasing recreational load, heavily shredded forest litter is washed away 
by rain and melt water, forming on both sides of the so-called "rollers". As follows forest litter 
reserves are less than 1 kg·m⁻², or complete absence. A significant reduction in forest litter 
reserves on trails leads to overcompaction of the upper soil horizons. Their density increases 
almost twice compared to the control. Erosion processes occur on a highly compacted surface, 
which causes the removal of a significant amount of loose material from 1 m² of the trail. 

So, indicators of the state of natural complexes in conditions of recreational activity are 
quantitative and qualitative changes in vegetation within meadow ecosystems or the presence / 
absence of forest litter in forest ecosystems, soil compaction, trail width, the presence of 
additional / parallel trails, depth of erosion cut and the amount of loose material from 1 m² of 
the trail. 

Key words: recreational load, stage of recreational digression, tourist routes, forest litter, 
soil structure density, depth of erosion cut. 

 
Вступ. В умовах постійно зростаючого рекреаційного навантаження на 

природні комплекси національних природних парків (НПП) і регіональних 
ландшафтних парків (РЛП), приміських зон відпочинку, курортних місцевостей 
часто спостерігають явища рекреаційної дигресії окремих природних об’єктів та 
рекреаційної інфраструктури. Головною причиною деградації природних 
комплексів є надмірне рекреаційне навантаження, яке проявляється на еколого-
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пізнавальних стежках і туристичних маршрутах (лінійний тип рекреаційного 
впливу) або у місцях коротко- та довготривалого відпочинку на ділянках 
стаціонарної рекреації (площинний тип впливу). 

Вплив рекреаційного навантаження на природні екосистеми, їхню структуру 
та функціонування є одним із деструктивних чинників, що неминуче 
спричиняють істотні, а часом і незворотні зміни (Зінько i Гнатяк, 2003; Olive & 
Marion, 2009; Wimpey & Marion, 2010; Dragovich, 2015; Fidelus-Orzechowska, 
Gorczyca & Krzemien, 2017; Amodio, Cerdà, Aucelli & Garfi, 2019; Selesa & Cerdà, 
2020). Особливо небезпечна зазначена форма антропогенного впливу для 
національних парків (Гнатяк, 2004, 2006; Марискевич i Леневич, 2017; Брусак i 
Малець, 2018) та РЛП, завданням яких є збереження цінних природних та 
історико-культурних комплексів, а також створення належних умов для 
рекреації. Це зафіксовано у відповідних методичних рекомендаціях (Методичні 
рекомендації …, 2003) та у Положенні про рекреаційну діяльність у межах 
територій та об’єктів природо-заповідного фонду України (Наказ…, 2009).  

Незважаючи на доволі тривалий період дослідження рекреаційного впливу на 
природні компоненти, починаючи з другої половини ХХ ст., ця тематика недос-
татньо вивчена в Українських Карпатах. Зокрема, практично не приділяли уваги 
вивченню зміни мікрорельєфу туристичних стежок у горах та на височинах із 
сильно розчленованим рельєфом (Зінько i Гнатяк, 2003; Гнатяк, 2009; Брусак, 
2018). Окрім цього, оцінюють рекреаційне навантаження на природоохоронні 
об’єкти в Україні, здебільшого, формально, нерегулярно, без уніфікованої 
методичної бази і належного технічного забезпечення (Леневич, Марискевич i 
Козловський, 2014).  

Мета статті – проаналізувати існуючі методики дослідження рекреаційної 
дегресії природних комплексів, з’ясувати індикатори стану природних 
комплексів на різних стадіях рекреаційної дигресії та їхні якісні й кількісні 
характеристики. 

Методика дослідження. Термін “рекреація” (від лат. recreatio – відновлення, 
оздоровлення, відпочинок) у науковій літературі трактують неоднозначно. 
Найчастіше це або “відновлення здоров’я та працездатності людини шляхом 
відпочинку на лоні природи” (Дедю, 1990), або “вплив людини на навколишнє 
середовище під час відпочинку” (Миркин и др., 1984). Ми притримуємось 
останнього визначення, яке розглядає рекреацію як один із антропогенних 
чинників негативного впливу на природне середовище (Сионова, 2005). 

Аналіз методик дослідження рекреаційного впливу на компоненти природних 
комплексів (Казанская, Ланина i Марфенин, 1977; Горбачевская i Линник, 1978; 
Рысин, 1983; Марфенина, Жевелева, Зарифова и др., 1984; Генсирук, Нижник i 
Возняк, 1987; Блага, 1998; Prędki, 1999, Шлапак, 2003; Методичні рекомендації 
…, 2003; Рысин Л. П. i Рысин С. Л., 2008; Гнатяк, 2006; Леневич, 2017; Брусак, 
2018) засвідчує, що: 1) традиційно розрізняють п’ять стадій (ступенів) 
рекреаційної дигресії; 2) виокремлюють такий часовий ряд змін стану 
природних комплексів: рослинність (для лучних екосистем) або лісова підстилка 
(для лісових екосистем) → ґрунти → рельєф → геологічний субстрат.  

З метою встановлення кількісних показників на різних стадіях рекреаційної 
дигресії природних комплексів унаслідок туристично-рекреаційного викорис-
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тання проведено натурні дослідження в Карпатському НПП та НПП “Сколівські 
Бескиди”. Ці парки перебувають на різних етапах рекреаційного освоєння їхніх 
територій (перший – високому, місцями надмірному, а другий – початковому). Їх 
вважають модельними серед аналогічних природоохоронних установ природно-
заповідного фонду Українських Карпат. 

Для встановлення стадій рекреаційної дигресії на восьми еколого-пізнаваль-
них стежках та одному туристичному маршруті НПП “Сколівські Бескиди” 
використано методику Рішарда Прендкі, за якою ще з 1997 р. провадять моніто-
ринг туристичної активності в Бещадському парку народовому (Польща) (Prędki, 
1999, 2000, 2018). Розроблена методика передбачає виокремлення п’яти 
категорій деградації природного оточення за такими критеріями: ширина 
стежки (І категорія – до 0,5 м, “шлях не змінений”; II категорія – до 1 м, “шлях 
мало змінений”; III – 2–3 м, “шлях під загрозою”; IV – до 5 м, “шлях змінений”; 
V категорія – понад 5 м, “шлях сильно змінений”); наявність 
додаткових/паралельних стежок, а також відсутність/наявність якісних і 
кількісних змін рослинного покриву обабіч стежок і маршрутів (Prędki, 1999). 
Запропоновано використовувати ще один візуальний критерій оцінки лінійної 
диградації в межах лісових екосистем – відсутність/наявність лісової підстилки 
на стежці (Леневич, 2017; Марискевич і Леневич, 2017). 

У Карпатському НПП методику дослідження змін мікрорельєфу туристичних 
маршрутів уздовж траси їхнього простягання, запропоновану В. Брусаком (2018), 
апробовано на модельних еколого-пізнавальних стежках “Припір – Заросляк” і 
“На гору Говерла” (Брусак і Малець, 2018) та екостежці “На озеро Несамовите” 
(Штуглинець, 2020). Автором методики обґрунтовано використання таких 
кількісних показників для оцінки змін мікрорельєфу туристичних маршрутів: 
ширина стежки, глибина ерозійного врізу, об’єм винесеного пухкого матеріалу, 
об’єм винесеного матеріалу з 1 м² полотна стежки. Основним з них є останній, 
а інші – допоміжні.  

Автором також запропоновано використовувати на IV і V стадіях дигресії 
показник “ступінь рекреаційної дигресії” для відображення якісних змін стану 
мікрорельєфу туристичних маршрутів. Виокремлено такі ступені рекреаційної 
дигресії мікрорельєфу: “епізодична дигресія” (відповідає IV стадії рекреаційної 
дигресії), “слабкий”, “помірний”, “середній”, “сильний” та “катастрофічний 
ступінь дигресії” на V cтадії дигресії (Брусак, 2018). 

Результати та обговорення. За даними різних авторів (Казанская и др., 1977; 
Генсирук и др., 1987; Prędki, 1999; Шлапак, 2003 та ін.) з’ясовано, що на І стадії 
(категорії) не простежуються видимі зміни у рослинності, тоді як на ІІ стадії 
відзначається знищення окремих рослин обабіч стежки. Для ІІІ та IV стадій 
помітні якісні та кількісні зміни в рослинності (Генсирук и др., 1987; Prędki, 
1999; Шлапак, 2003 та ін.), зокрема, заміна одних видів аборигенних рослин 
іншими – рудеральними або інвазивними, які є стійкішими до рекреаційних 
навантажень завдяки добре розвиненій кореневій системі та здатності рости на 
переущільнених ґрунтах. Однак практична відсутність поживних речовин у 
ґрунтах, збільшення щільності його будови (V стадія) на 30–50 % (залежно від 
типу ґрунту), порівняно з непорушеними контрольними ділянками, 
унеможливлює ріст рослин та їхніх коренів (Бганцова и др., 1987; Prędki, 1999; 
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Рысин, 2008). На V стадії (категорії) відзначають знищення на великих ділянках 
рослинності (Генсирук и др., 1987; Prędki, 1999), активізацію ерозійних процесів 
та зміну мікрорельєфу на туристичних маршрутах і ділянках стаціонарної 
рекреації (Гнатяк, 2004, 2009; Брусак і Малець, 2018).  

Проведені упродовж 2012−2014 рр. та 2019−2020 рр. дослідження в НПП 
“Сколівські Бескиди” дали змогу з’ясувати, що на початкових стадіях рекреа-
ційної дигресії (І категорія) лісова підстилка сильно подрібнена, а на ІІ стадії 
вона ще й втоптана у верхній гумусово-акумулятивний горизонт. Запаси 
підстилки на цих стежках перевищують 1 кг/м2 (Леневич, 2019) Зазначимо, що 
запаси лісової підстилки на І стадії становлять близько 1,54 кг/м2, а на ІІ категорії 
– 2,01 кг/м2, що в 1,3 раза більше, ніж на стежці шириною ≥ 0,5 м. Із посиленням 
рекреаційного навантаження (ІІІ стадія) запаси лісової підстилки становлять 
≤ 0,5 кг/м2. На ІV категорії (стадії) лісова підстилка відсутня, і тільки в осінній 
період фіксують її незначне збільшення до 0,26 кг/м2 завдяки “свіжому” опаду – 
L підгоризонту (табл. 1).  

Таблиця 1. Параметри стану лісової підстилки, щільності будови ґрунтів на 
різних стадіях рекреаційної дигресії на екостежках і туристичних маршрутах  

НПП “Сколівські Бескиди” (укладено за Леневич, 2014, 2017, 2019, 2020) 

Table 1. Condition parameters of forest litter and soil density at different stages of 
recreational digression on track in “Skolivski Beskydy” NNP 

(Lenevich, 2014, 2017, 2019, 2020) 
№ 

дослідної 
ділянки 

Лісова 
підстилка*, 

кг/м² 

Щільність 
будови ґрунту, 

г/см³ 

Ширина 
стежки,  

м 

Додаткові/ 
паралельні стежки 

Контроль 
1 1,35−4,11 0,54−0,97   

І категорія (стадія) 
2 1,00−3,82 0,88−1,04 0,35−0,70 Не виявлено 

ІІ категорія (стадія) 
3 0,8−3,76 1,16−1,24 0,70−1,90 Не виявлено 

ІІІ категорія (стадія) 
4 0,33−0,93 1,23−1,37 1,25−3,40 Виявлено 

IV категорія (стадія) 
5 0−0,37 1,36−1,46 2,60−4,90 Виявлено 

*На показники запасу лісової підстилки значною мірою впливає зімкнутість 
деревостанів, вік, їх склад, висота над рівнем моря, а також мікро- та мезорельєф 
території (Ботман, 1969; Голубець, 1975; Владыченский, 1983; Марфенина, Гончарова і 
Розина, 1988; Хайретдинов і Конашова, 1990; Чорнобай, 2000; Щербина, 2005; Міндер, 
2016; Леневич, 2019). 
 

На думку І. Д. Юркевича, Д. С. Голод, Е. Л. Красовського (1983), зменшення 
запасу та потужності підстилки зумовлене зміною її морфологічної будови. 
Насамперед змінюється співвідношення підгоризонтів L, F та Н. Зазвичай зі 
складу підстилки випадає найпухкіший, “насичений” мікроорганізмами й ґрун-
товою фауною підгоризонт Н. Спостерігається зменшення потужності фермента-
тивного підгоризонту F, а підгоризонт L (опад) – сильно подрібнюється та розпи-
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люється. Унаслідок цього лісова підстилка пошкоджується, спресовується, а її 
запаси та потужність зменшуються майже вдвічі порівняно з незміненими 
контрольними ділянками (Хайретдинов, 1990; Спиридонов, 1976; Шудря, 1984; 
Щербина, 2005). Схожі результати досліджень знаходимо у працях О. Е. Мар-
феніної зі співавторами, які досліджували Карпатський державний природний 
парк (тепер Карпатський НПП). В результаті вивчення різного впливу рекреа-
ційного навантаження на підстилку виявилось, що до певної величини рекреа-
ційного навантаження (10, 25, 50 та 100 проходжень ділянкою/стежкою) лісова 
підстилка слугує так званим “амортизатором” та захищає ґрунт від диградації 
(Марфенина и др., 1988). 

Дослідження, виконані в різних регіонах, виявили певний зв’язок між 
природними умовами і нагромадженням лісової підстилки в рекреаційних лісах. 
Зокрема, з’ясовано, що на негативний рекреаційний вплив y подальшому 
накладаються природні умови та підсилюють його. Серед таких чинників можна 
виокремити мікро- та мезорельєф території, змивання і намивання лісової 
підстилки та ґрунту дощовими чи талими водами, надування і видування вітром 
підстилки на стежці тощо (Ботман, 1969; Владычевский, 1983; Марфенина и др., 
1984, 1988; Міндер, 2016). 

Зазначимо, що змив лісової підстилки зі стежок відбувається не відразу. За 
незначної щільності будови бурого лісового ґрунту ≤ 1,0 г/см3 та крутості схилу 
до 15º, лісова підстилка подрібнюється, ущільнюється та “втоптується” у верхній 
гумусово-акумулятивний горизонт, формуючи практично один підгоризонт F+Н 
потужністю понад 1 см. Цей підгоризонт представлений напіврозкладеними 
(оторфованими) частинками листя та хвої (Леневич, 2019).  

Виконані 2014 р. додаткові експериментальні дослідження водоутримуючої 
здатності лісової підстилки та ґрунтів (Леневич, Марискевич і Козловський, 
2014) засвідчили, що вагова вологоємність підстилки у 5 разів більша, ніж для 
мінеральних горизонтів ґрунту (3 г/г проти 0,4−0,6 г/г). За час проведення 
лабораторних досліджень (йдеться про: стан максимального насичення; перша 
доба після максимального насичення; 14-та доба після максимального 
насичення) з’ясовано, що більша частина вологи видаляється з ґрунтового 
профілю вже в першу добу після стану повного насичення (найпомітніше на 
контрольній ділянці). Зазначимо, що на витоптаній ділянці, передусім у верхній 
частині ґрунтового профілю, волога втрачається значно повільніше (довше, ніж 
14-та доба після стану максимального насичення) (Леневич та ін., 2014). За 
отриманими експериментальними даними можна стверджувати, що на таких 
ділянках виникають передумови для застійних явищ і відповідного впливу на 
ґрунтоутворювальні процеси.  

З огляду на вищесказане можна припустити, що в разі випадання зливових 
дощів на рівній ділянці зі щільністю будови ґрунту ≥1,17 г/см3, а це на 27 % 
більше, ніж зафіксовано на контролі, відбуватиметься застій води (утворення 
калюж). Отож ділянка стежки стане важкою для проходження, доведеться 
використати узбіччя стежки або ж виникнуть нові обхідні стежки. В першому 
випадку негативний вплив рекреаційного навантаження проявиться через 
витоптування узбіч стежки, що збільшить її ширину, а в іншому – вплине на 
площу витоптування відносно загальної площі лісової ділянки. 
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Зі збільшенням крутості схилу до ≥25° за щільності будови бурого лісового 
ґрунту ≥1 г/см³, яку фіксують на І та ІІ категоріях, у період випадання зливових 
дощів лісову підстилку частково може зносити до підніжжя схилу чи до узбіччя 
стежки, отож виникатимуть “валики”. Зазначимо, що на узбіччях вузьких стежок 
виникатимуть більші запаси та потужність лісової підстилки, ніж на узбіччях 
широких (Марфенина и др., 1988). Потужність та запаси підстилки у 
сформованих валиках уздовж стежки неоднакові. Вони зумовлені інтенсивністю 
рекреаційного навантаження, крутістю схилу уздовж простягання стежки, і її 
напрямом та нахилом поверхні (полотна) стежки. Зокрема, на стежці, яка 
проходить впоперек схилу крутістю ≥15º і кутом нахилу поверхні до 5−7º, 
створюються певні особливості у нагромадженні лісової підстилки. Внаслідок 
нахилу стежки в її межах може виникати “нижній валик” і “верхній валик”, 
причому нижній валик перевищуватиме верхній в 1,4‒2 рази (Марфенина и др., 
1988; Леневич, 2019).  

На стежках, де показники щільності будови ґрунту збільшились приблизно на 
39−48 % (ІІІ та IV категорії, відповідно) за тієї ж крутості схилу в період 
випадання зливових дощів виникає поверхневий стік. Доволі небезпечні ці 
процеси у весняний період, коли ґрунти на схилах сильно насичені талою водою 
і мають найменшу стійкість до рекреаційного навантаження (Prędki & Winnicki 
2006; Брусак, 2018). Внаслідок площинного змиву і лінійного розмиву ґрунту 
поверхня полотна стежки стає щебенистою. Під час відбору зразків ґрунту з 
верхнього гумусово-акумулятивного горизонту (0−5 см) протягом 2012−2014 рр. 
у межах стежок та їхніх узбіч зафіксовано нагромадження щебеню розміром від 
1−3 см до 10−30 см і більше (в V = 50,2 г/см3). Найбільші відсоткові значення 
нагромадженого щебеню простежували в підніжжі схилу. Частка 
нагромадженого щебеню на стежках та узбіччях стежок сягала 11−23 %, тоді як 
на контрольних ділянках частка щебеню становить 8,02−19,48 % (Леневич, 
2017). 

Якщо не проводити певних організаційно-управлінських та інженерних 
заходів, то стан туристичних стежок може катастрофічно погіршитись до IV та V 
стадії рекреаційної дигресії (Брусак, 2018; Брусак i Малець, 2018; Штуглинець, 
2020). На цих стадіях індикаторами стану природних комплексів будуть не лучна 
рослинність/лісова підстилка, а наявність додаткових/паралельних стежок, 
ширина стежки та глибина ерозійного врізу. На відносно рівній поверхні стежки, 
де ерозійні процеси практично не активізуються (Ивонин i Воскобойникова, 
2014), індикатором стану слугуватиме ширина стежки (Prędki, 1999). На ділянках 
стежок з крутістю падіння полотна ≥10−15º критеріями оцінки їхнього стану 
виступатимуть: ширина стежки, глибина ерозійного врізу, об’єм винесеного 
пухкого матеріалу, об’єм винесеного матеріалу з 1 м² полотна стежки. 

З метою детальнішої оцінки впливу рекреаційного навантаження на стан 
природних комплексів туристичних стежок виокремлено такі ступені 
рекреаційної дигресії мікрорельєфу (табл. 2): “епізодична дигресія” (відповідає 
IV стадії рекреаційної дигресії), за якої об’єм винесеного матеріалу становить до 
0,01–0,025 м³ з 1 м² полотна стежки; для V стадії дигресії виокремлено п’ять 
ступенів деградації: “слабка дигресія” – 0,025–0,05 м³/м²; “помірна дигресія” – 
0,05–0,075 м³/м²; “середній ступінь дигресії” – 0,075–0,1 м³/м²; “сильний ступінь 
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дигресії” – 0,1–0,25 м³/м²; “катастрофічний ступінь дигресії” – 0,25–0,5 м³/м² і 
більше (Брусак, 2018; Брусак i Малець, 2018). 

 
Таблиця 2. Ступінь рекреаційної дигресії мікрорельєфу на туристичних 

маршрутах у Карпатському НПП  
(за Брусак, 2018 з доповненнями Штуглинець, 2020) 

Table 2. Degree of recreational digression microrelief on tourist routes in Carpathian 
NNP (Brusak, 2018; Shtuhlynets, 2020) 

 
Стадія 

рекреаційної 
дигресії 

природного 
комплексу 

Ступінь рекреаційної 
дигресії мікрорельєфу 

Об’єм 
винесеного 
матеріалу, 

м3/м2  

Ширина 
полотна 

стежки, м 

Глибина 
врізу 

полотна 
стежки, см 

IV Епізодична дигресія До 0,01 – 
0,025 До 1,5 До 5 

V Слабка дигресія 0,025 – 0,05 1,5–1,6 5–10 
V Помірна дигресія 0,05 – 0,075 1,6–1,75 10–20 

V Середній ступінь дигресії 0,075 – 0,1 1,75–2,25 20–30 

V Сильний  ступінь  дигресії 0,1 – 0,25 2,25–2,75 30–50 

V Катастрофічний  ступінь 
дигресії 

0,25 – 0,5 і 
більше 

Понад 
2,75–3 Понад 50 

 
З метою покращення екологічного стану стежок та туристичних маршрутів 

доцільно запровадити такі організаційно-управлінські та інженерні заходи:  
1) прокладання містків, кладок, викладення східців стежки з природного 

каменю;  
2) встановлення в улоговинах дренажу для відведення води з метою 

попередження застою води, заболочення та формування паралельних стежок;  
3) встановлення бар’єрів, зокрема, обмеження траси стежки поручнями;  
4) використання резервних трас зі щорічним їхнім чергуванням;  
5) регулювання чисельності відвідувачів упродовж різних сезонів з метою 

запобігання швидкому руйнуванню дернового горизонту/лісової підстилки 
ґрунтів (зокрема, заборона масового сходження на вершини гір пізньою весною, 
коли розмерзаються та насичуються вологою ґрунти; запровадження певних 
обмежень для відвідувачів у випадку погіршення погодних умов – під час 
зливових чи обложних дощів); 

6) проведення відповідного знакування стежок та маршрутів з метою змен-
шення кількості додаткових (самовільних) стежок (Prędki, 1996; Леневич, 
Шестакова, Рудик і Копильцова, 2014; Fidelus-Orzechowska, Gorczyca & 
Krzemien, 2017; Брусак і Малець, 2018). 

Висновки. Виконані польові та лабораторні дослідження засвідчують, що 
головним “індикатором” рекреаційного навантаження на природні комплекси є 
ґрунтово-рослинний покрив. Це проявляється у зміні структури фітоценозу 
(проективному покритті і характеристиці травостану, кількості підросту), у 
потужності і розподілі лісової підстилки, у зміні структури і щільності ґрунтів, а 
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також ширини стежки, наявності додаткових/паралельних стежок, а на V стадії 
дигресії – глибини ерозійного врізу та об’єму винесеного матеріалу з 1 м² 
полотна стежки. 

На І стадії дигресії не простежують видимих змін рослинності, а на ІІ стадії 
відзначають знищення окремих рослин обабіч стежок. На цих стадіях лісова 
підстилка на стежці подрібнюється, проте вкриває поверхню стежки, і тільки на 
крутих схилах (>25°) може бути фрагментарно відсутня. На рівнішій поверхні 
(≤15º) пошкоджена підстилка втоптується у верхній гумусово-акумулятивний 
горизонт, формуючи F + Н підгоризонт потужністю до 1 см. Запаси лісової 
підстилки сягають 1 кг/м2 і більше. Хоча щільність будови ґрунту не надто 
збільшується відносно непорушених контрольних ділянок, однак результати 
експериментальних досліджень водоутримуючої здатності ґрунту та лісової 
підстилки засвідчують, що на стежках виникають передумови для застійних 
явищ, які зі збільшенням рекреаційного навантаження впливатимуть на 
ґрунтоутворювальні процеси та спричинятимуть ерозію ґрунтів.  

З посиленням рекреаційного навантаження (ІІІ та IV стадії) запаси підстилки 
зменшуються більше, ніж на половину, порівняно з контролем, і становлять 
менше 1 кг/м2 для ІІІ стадії; на стежках завширшки до 5 м з ІV стадією лісова 
підстилка відсутня. Значне зростання показників щільності будови ґрунту (на 
39−48 % відносно контролю) зумовлює формування поверхневого стоку води, 
внаслідок чого вимивається дрібнозем ґрунтів, зростає 
щебенистість/кам’янистість полотна стежки та виникають ерозійні розмиви на V 
стадії дигресії. 
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Анотація. Проаналізовано вплив рекреаційного навантаження на фізичні та водно-

фізичні властивості бурих гірсько-лісових ґрунтів. З’ясовано, що повна або часткова 
відсутність підстилки на стежках спричиняє швидке випаровування вологи з верхнього 
горизонту (0−5 см) ґрунту, зменшення загальної шпаруватості, збільшення показників 
щільності будови та твердої фази ґрунту. Виявлено, що зі зростанням щільності будови 
на 12,5 % зменшується водопроникність ґрунту у 33 рази, порівняно з контролем. Значне 
збільшення показників щільності будови на 39−48 % виявлено на стежках шириною 
понад 2 м. На сильно переущільненій поверхні стежок та маршрутів виникає 
поверхневий стік води. На стежках простежується також збільшення показників 
щільності твердої фази, а отримані результати є характерними для перехідного Нр 
горизонту бурих гірсько-лісових ґрунтів. Виявлено, що перекриття стежки дерев’яним 
настилом на туристичному шляху “Стежками легендарної Тустані” позитивно вплинуло 
на фізичні та водно-фізичні властивості ґрунтів. З’ясовано, що показники щільності 
будови ґрунту, загальної шпаруватості та водопроникності є близькими до контрольних і 
тільки збільшення показників щільності твердої фази засвідчує значний рекреаційний 
вплив у минулому. На узбіччях цієї ж стежки встановлено значне зростання показників 
щільності будови в 1,5 раза порівнянно з контролем та в 1,3 раза − зі стежкою, що 
засвідчує значний рекреаційний вплив сьогодні. Запропоновано використовувати такі 
критерії деградації природних комплексів: кількісні та якісні зміни в рослинному покриві 
(лучні екосистеми); наявність/відсутність лісової підстилки (лісові екосистеми); 
щільність будови ґрунту; наявність додаткових/паралельних стежок; ширина стежки; 
глибина ерозійного врізу. Визначено стадії/категорії рекреаційної дегресії на еколого-
пізнавальних стежках та маршруті в НПП “Сколівські Бескиди”. До І стадії/категорії 
(“шлях не змінений”) рекреаційної дегресії належать стежки шириною 0,35−0,70 м із 
відносно близькими показниками щільності будови до контролю та наявністю лісової 
підстилки на стежці. Негативним аспектом на цій категорії є незначна водопроникність 
ґрунту. На стежках ІІ категорії (“шлях мало змінений”) наявна лісова підстилка, 
додаткові стежки відсутні. Перерозподіл підстилки на стежці, здебільшого, 
простежується між стежкою та її узбіччям. На окремих ділянках стежки, де лісова 
підстилка практично відсутня, зафіксовано збільшення показників щільності будови до 
27 %, порівнянно з контролем, ширина стежки становить 0,9−1,2 м. На стежках шиною 
2,15−3,40 м зафіксовано повну або часткову відсутність лісової підстилки, що значною 
мірою зумовлено крутістю схилу та інтенсивністю рекреаційного навантаження. 
Виявлені кількісні та якісні зміни в рослинності обабіч стежки. На цих стежках 
зафіксовано збільшення щільності будови ґрунту на 36−39 % та зменшення 
водопроникності. Наявні додаткові стежки. Дані, які характеризують стежку, 
відповідають ІІІ категорії і класифікуються як “шлях під загрозою”. До IV категорії 
(“шлях змінений”) зачислюють стежки, на яких відсутня лісова підстилка, виявлено 
значне збільшення показників щільності будови ґрунту майже до 50 %, зафіксовано вихід 
на поверхню кореневої системи, ширина стежки становить 2,60−4,90 м, є додаткові 
стежки. 

Ключові слова: рекреаційний вплив; щільність будови ґрунту; водопроникність 
ґрунту; стежка; НПП “Сколівські Бескиди”. 
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THE IMPACT OF RECREATION LOADING ON PHYSICAL AND WATER-
PHYSICAL PROPERTIES OF BROWN FOREST SOILS 
Oksana Lenevych  
National Nature Park “Skolivski Beskydy” 

 
Abstract. The article analyses the influence of recreational load on the physical and water-

physical properties of brown forest soils. It is established that the complete or partial absence of 
litter on the pathway contributes to the rapid evaporation of moisture from the upper horizon 
(0−5 cm) of the soil, reducing the porosity total, increasing the density solid phase and buk 
density. It was found that with the increase of the buk density by 12,5 % the water permeability 
of the soil decreases 33 times in comparison with the control. A significant increase in the bulk 
density of the structure by 39−48 % was found on partway with a width of more than 2 m. On 
these pathway the surface runoff of water is formed. An increase in the density of the solid 
phase was recorded. The results of which are characteristic of the Hp horizon of brown forest 
soils. The overlapping of the trail with wooden flooring on the track “Stezhkamy lehendarnoyi 
Tustani” had a positive effect on the physical and water-physical properties of the soil. It was 
found that the indicators of soil bulk density and water permeability were close to the results 
obtained in the control and only the increase in the density of the solid phase indicates a 
significant recreational impact in the past. On the roadsides of the same revealed a significant 
increase in soil density of 1,5 times compared to the control and 1,3 times with the results 
obtained on the pathway, this indicates a recreational impact to date. It is proposed to use the 
following criteria for degradation of natural ecosystem: quantitative and qualitative changes in 
vegetation (meadow ecosystems), presence/absence of forest litter (forest ecosystems), soil 
density, presence of additional/parallel paths, path width, depth of erosion on the pathway. 
Establish category (stages) of recreational degression on the tracks the National Park “Skolivski 
Beskydy”. On the first stage/category (“Unchanged track”) of recreational degression includes 
trails 0,35−0,70 m wide with relatively close indicators of soil structure bulk density to control 
and the presence of forest litter on the pathway. The only negative aspect in this category is the 
insufficient water permeability of the soil. On heavy II category there is forest litter, although 
its redistribution is mainly traced between the trail and its roadside. In some sections of the trail, 
where there is no forest litter, it is fixed by increasing the bulk density of the structure to 27 %, 
the width of the pathway is 0,9−1,2 m and is classified as “Little-changed track”. On pathway 
with 2,15−3,40 m, there is a complete or partial absence of forest litter. Bulk density increased 
by 38−39 %, surface water runoff is formed. It is established presence distinct partway, visibled 
qualitative and quantitative changes in vegetation. The presented data correspond to the 
pathway of III category and are classified as “Endangered track”. Category IV (“Devastated 
track”) includes paths on which there is no forest litter, a significant increase in soil density up 
to 48 %, access to the surface of the root system and the width of the path is 2,60−4,90 m. 

Key words: recreation influence; soil bulk density; water permeable; pathway; NPP 
“Skolivski Beskydy”. 

 
Вступ. Упродовж останніх десятиліть природні територіальні комплекси 

Українських Карпат зазнають значного антропогенного впливу, зокрема й 
рекреаційного (Prędki, Demko, 2018; Карабінюк, 2020). Зростання рекреаційного 
впливу у Карпатському регіоні зумовлено як природно-ресурсним потенціалом 
даного регіону, так і розбудовою туристичної інфраструктури (Івах, 2013; 
Мандюк, 2013; Зінько, Мальська і Іваник та ін., 2014). Серед чинників впливу 
рекреації на природне середовище зазначено витоптування, яке більшою мірою 
виражене в межах еколого-пізнавальних стежок та маршрутів/шляхів або ж в 
місцях коротко- та довготривалого відпочинку (Чижова, 2006; Гнатяк, 2009, 
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Wimpey & Marion, 2010; Чижова, Бухарова і Лозбенев и др. 2016; Лужкова, 2016; 
Marion & Wimpey, 2017). Наукові дослідження за цією тематикою засвідчують, 
що внаслідок витоптування порушується функціонування едафотопу, яке чітко 
простежується за основними властивостями ґрунтів – фізичними, водно-
фізичними, фізико-хімічними та біотичними (Карпачевский, Морозова і Зубкова, 
1978; Марфенина, Жевелева і Зарифова, 1984; Prędki, 2000; Вовк, 2003; 
Чорнобай, Вовк і Орлов, 2004; Запоточний, 2012; Леневич, 2017). Здебільшого 
негативними наслідками надмірного рекреаційного навантаження на ґрунтовий 
покрив є переущільнення верхніх його горизонтів, що спричиняє дегуміфікацію 
ґрунту та розвиток ерозійних процесів тощо (Prędki & Winnicki, 2006; Amodio, 
Cerdà, Aucelli & Garfi, 2009; Olive & Marion, 2009; Ивонин і Воскобойникова, 
2014; Dragovich, 2015; Брусак, 2018; Selesa & Cerdà, 2020). Вплив рекреаційного 
навантаження на ґрунтовий покрив, здебільшого досліджували для площинного 
типу (Казанская, Ланина і Марфенин, 1977; Карпачевский и др., 1978; Генсирук, 
Нижник і Возняк, 1987), тоді як вивченню властивостей ґрунтів за лінійного типу 
приділено значно менше уваги (Bryan, 1977; Prędki, 2000). Слід також зазначити, 
що в науковій літературі значно менше уваги приділено вивченню ґрунтів за 
умов “зняття” негативного рекреаційного впливу.  

Мета статті – проаналізувати фізичні та водно-фізичні властивості ґрунтів за 
умов різного впливу рекреаційного навантаження та встановити стадії/категорії 
рекреаційної дегресії на туристичних шляхах національного природного парку 
“Сколівські Бескиди”. Об’єкт дослідження – ґрунти лісових екосистем 
рекреаційних ділянок (туристичні шляхи (лінійний тип)). Предмет дослідження – 
зміна властивостей ґрунтів під впливом рекреаційного навантаження. Отримані 
результати досліджень в подальшому можна використовувати з метою 
моніторингу стану досліджуваних туристичних шляхів. 

Характеристика території та об’єкти дослідження. Національний 
природний парк “Сколівські Бескиди” (надалі Парк) створено згідно з Указом 
Президента України від 11 лютого 1999 р. № 157/99 на території Дрогобицького, 
Сколівського і Турківського районів Львівської області на загальній площі 
35 684 га. Мета створення Парку − збереження, відтворення і раціональне 
використання ландшафтів західної частини Українських Карпат з типовими та 
унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, 
естетичне, рекреаційне та оздоровче значення (Літопис природи, Т.1, 2001). 
Основними завдання Парку є збереження цінних природно-територіальних та 
історико-культурних комплексів і створення відповідних умов для надання 
рекреаційних послуг. Станом на 2020 рік мережа шляхів активного екологічного 
туризму в Парку налічує дві еколого-пізнавальних стежки та 19 туристичних 
шляхів загальною протяжністю понад 145 км. 

З метою оцінки впливу рекреаційного навантаження на фізичні та водно-
фізичні властивості бурих гірсько-лісових ґрунтів з розробленої працівниками 
Парку мережі шляхів активного та екологічного туризму обрано п’ять 
туристичних шляхів: “Старовікові ліси”, “Павлів потік-водоспад Кам’янка”, 
“Стежками легендарної Тустані”, “Долиною р. Кам’янка” та 
“м. Сколе−г. Парашка”. Обрані дослідні ділянки мають відносно близькі 
кліматичні, геоморфологічні умови та рельєф, проте характеризуються різним 
ступенем складності та тривалістю експлуатації. Деревний покрив обабіч стежки 
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формують ялиця біла (Abies alba Mill.), бук лісовий (Fagus sylvatica L.) та ялина 
європейська (Picea abies (L.) Karst. Згідно з номенклатурою ФАО/WRB, ґрунти 
дослідної ділянки відповідають Dystric Cambisols.  

Туристичний шлях “Старовікові ліси” (номер 5040). У рамках проекту 
“Збереження Карпатських пралісів” у 2016 році облаштовано та прознаковано 
шлях “Старовікові ліси” (Літопис природи, Т.17; 2017). Цей шлях прокладено в 
межах Сколівського лісництва Парку на схилі північно-східної експозиції 
крутістю 15−25º у межах висот 630−700 м н.р.м. Його загальна протяжність 
становить 5,5 км. Ширина стежки ‒ 0,35−0,70 м, паралельні стежки відсутні. 
Лісова підстилка наявна на 95 % шляху, і тільки на окремих його ділянках з 
крутістю понад 25° фрагментарно відсутня; візуально поверхня ґрунту не 
пошкоджена.  

Туристичний шлях “Павлів потік − водоспад Кам’янка” (номер 5043) 
проходить у межах Сколівського лісництва Парку південно-західної експозиції; 
крутістю 5−15º у межах висот 500−600 м н.р.м., експлуатується упродовж 
тривалого часу. Протяжність туристичного шляху 4,8 км, а його ширина – 
0,90−1,20 м, додаткові стежки відсутні. Лісова підстилка на стежці розподілена 
не рівномірно, що значною мірою зумовлено мезо- та мікрорельєфом території, а 
також рекреаційним навантаженням. Перерозподіл лісової підстилки 
спостерігається у межах основної стежки та її узбіччя. В місцях, де лісова 
підстилка відсутня, ґрунт візуально ущільнений.  

Туристичний шлях “Стежками легендарної Тустані” (номер 5047) 
проходить у межах Підгородцівського лісництва Парку, на схилі південно-
східної експозиції крутістю 5−25º в межах висот 580−850 м н.р.м., 
експлуатується до утворення Парку. Протяжність шляху 4,8 км. Протягом 
2007−2008 рp. Державним історико-культурним заповідником “Тустань” 
облаштовано близько 80−90% шляху дерев’яним наcтилом шириною 0,9−1,2 м. 
По обидва боки облаштованої стежки сформувалися невелі стежки шириною 
0,40−2,1 м. Обабіч стежки наявна подрібнена лісова підстилка, а на відкритих 
ділянках без деревної рослинності виявлені кількісні та якісні зміни у рослиному 
покриві, ґрунт візуально ущільнений. Окрім облаштованої стежки, наявні 
додаткові стежки.  

Туристичний шлях “Долиною р. Кам’янка” (номер 5044) проходить у межах 
Сколівського лісництва Парку на схилі південно-західної експозиції крутістю 20º 
у межах висот 580−600 м н.р.м.; експлуатується достатньо довго, ще до 
утворення Парку. Частина шляху проходить асфальтованою дорогою 
протяжністю 4,6 км, а фрагмент довжиною 0,35 км припадає на гірську ґрунтову 
стежку до озера Журавлиного. Ширина стежки становить 2,60−4,90 м. На стежці 
відсутня лісова підстилка, а ґрунт візуально сильно ущільнений, можна 
простежити прояви водної ерозії. В підніжжі схилу зафіксовано виходи на 
поверхню коріння дерев (на 5−7 см). Наявні додаткові стежки.  

Туристичний шлях “м. Сколе−г. Парашка” (номер 5050). Знаходиться в 
межах Бутивлянського лісництва Парку на схилі північно-східної експозиції 
9−25º у межах висот 755−850 м н.р.м. та експлуатується протягом багатьох років 
задовго до утворення Парку. Протяжність шляху становить 10,4 км, а ширина 
стежки – 2,15−3,40 м. Є додаткові стежки. Зокрема, проектовані туристичні 
шляхи “Корчин−водоспад Гуркало−Парашка”, “Монастир–Парашка” та 
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“Коростів−Красне−Парашка”. На окремих ділянках маршруту, де крутість схилу 
перевищує 20°, спостерігаються прояви водної ерозії. Лісова підстилка на 
маршруті практично відсутня, а поверхня ґрунту візуально ущільнена. На 
окремих відрізках маршруту зафіксовано виходи коріння дерев.  

Методика досліджень. Для встановлення стадій рекреаційної дегресії в 
межах шляхів Парку використано п’ять категорій деградації природного 
оточення, запропонованих Р. Прендким (Prędki, 1999) щодо туристичних шляхів і 
стежок у Бещадському парку народовому (Польща); залежно від ширини стежки 
(І категорія: до 0,5 м − “шлях не змінений”; II категорія: до 1 м − “шлях мало 
змінений”; III категорія: 2−3 м − “шлях під загрозою”; IV категорія: до 5 м − 
“шлях змінений”; V категорія: понад 5 м − “шлях значно змінений”); наявність 
додаткових/паралельних стежок, переущільнення ґрунту; наявність якісних і 
кількісних змін у рослинному покриві обабіч стежок/маршрутів − для лучних 
екосистем) (Prędki, 1999); відсутність/наявність лісової підстилки на стежці − для 
лісових екосистем (Леневич, 2017; Марискевич і Леневич, 2017). До повної 
оцінки впливу рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив було взято до 
уваги наявність ерозійних процесів на еколого-пізнавальних стежках та 
маршруті.  

Проведені польові та лабораторні дослідження у 2012−2014 рр. (Леневич, 
Марискевич і Козловський, 2014) виявили, що найбільших змін зазнає верхній Н 
горизонт порівняно з горизонтом Ph (19−26 см). Тому в подальшому 
дослідження, у межах лісових масивів на стежках туристичних шляхів, 
проведено в гумусового-акумулятивному горизонті ґрунту потужністю до 5 см. 
Окрім цього, з метою оцінки масштабів впливу рекреації на прилягаючі до 
стежок ділянки відібрано зразки на узбіччях на відстані 0,10–0,35 м від стежки. 
Контролем обрано умовно непорушені лісові ділянки на відстані 15−50 м від 
стежок без видимого візуального рекреаційного впливу. 

Протягом літнього періоду 2019−2020 рр. у польових умовах визначали 
ширину стежки, наявність додаткових/паралельних стежок, наявність/відсутність 
лісової підстилки (лісова частина) та кількісні/якісні зміни в рослинності 
(відкриті ділянки без дерев), а також методом трубок − водопроникність ґрунту 
(діаметр трубки 7 см, а висота − 5 та 10 см; повторюваність від 5-ти до 25) 
(Вадюнина і Корчагина, 1973). Глибина відбору проб ґрунту для лабораторних 
досліджень становила 0−5 см. Щільність будови ґрунту визначали методом 
різального кільця (буровий), щільність твердої фази – пікнометрично; польову 
вологість − термостатно-ваговим методом; загальну шпаруватість − 
розрахунково (Аринушкіна, 1970). Дослідження на вибраних ділянках проводили 
в 5–15 кратній повторності. 

Результати. На основі лабораторних досліджень з’ясовано, що на 
контрольних ділянках у лісових екосистемах щільність будови ґрунту становила 
менше 1 г·см⁻ 3. Згідно з класифікацією Н. А. Качинського (Качинський, 1965), 
ґрунти з такою щільністю належать до категорії “дуже пухких” ґрунтів, що 
засвідчує сприятливі водно-фізичні властивості. Однак, унаслідок рекреаційного 
навантаження на ґрунтовий покрив, показники щільності будови в 0−5 см шарі 
гумусового горизонту на стежках зростає в 1,4–1,9 раза, порівняно з контролем, 
що відображено у таблиці. Схожі результати дослідження знаходимо у працях 
Р. Прендкого (Prędki, 2000), де щільність будови ґрунту на контрольній ділянці 
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становила 0,84−0,87 г·см⁻³, тоді як на стежках Бещадського природного парку ці 
показники сягали понад 1,20 г·см⁻³. 

За показниками щільності твердої фази ґрунту також виявлено зміни. 
Зокрема, щільність твердої фази ґрунту на контрольних ділянках становила 2,27–
2,32 г·см⁻³, що зумовлено не лише гранулометричним складом, а й високим 
вмістом органічної речовини у верхньому горизонті ґрунту, тоді як на 
витоптаних ділянках стежки вона зросла до 2,57 г·см⁻³. Зазвичай отримані 
величини на стежках характерні для перехідного Нр горизонту бурих гірсько-
лісових ґрунтів (Ґрунти Львівської області, 2020). На нашу думку, збільшення 
показників щільності твердої фази ґрунту може бути зумовлено ерозійними 
процесами. Виконані дослідження в НПП “Гуцульщина” Ю. М. Чорнобаєм, 
О. Б. Вовк та О. Л. Орловим виявили, що зменшення гумусово-акумулятивного 
горизонту зумовлене ерозійними процесами. Зокрема, потужність (Н0+Н) 
непорушеного бурозему становила 9,5 см, тоді як на стежці – не перевищувала 
7 см (Чорнобай, Вовк і Орлов, 2004). 

Із досліджуваних стежок найменші показники щільності будови ґрунту 
зафіксовані на туристичному шляху “Старовікові ліси”. Тут щільність будови 
збільшилась на 12,5 %, порівняно з контролем (табл.). Можна припустити, що 
незначне збільшення показників зумовлено відносно недавнім періодом 
експлуатації шляху. На інших дослідних стежках щільність будови ґрунту 
збільшилась на 27 % (туристичний шлях “Павлів потік–водоспад Кам’янка”), 
39 % (туристичний шлях “м. Сколе–г. Парашка”) та 48 % (туристичний шлях 
“Долиною р. Кам’янка”) порівняно з контролем. З огляду на отримані 
лабораторні дані та польові дослідження, нами виявлено, що найбільші 
показники щільності будови та твердої фази ґрунту зафіксовані на стежках, де 
лісова підстилка практично відсутня. Схожі показники знаходимо у працях 
О. Е. Марфеніної зі співавторами за результатами дослідження в Карпатському 
державному природному парк (тепер Карпатський НПП). Вивчаючи різний 
вплив рекреаційного навантаження на підстилку, виявили, що до певної 
величини рекреаційного навантаження (10, 25, 50 та 100 проходжень) лісова 
підстилка відіграє роль “амортизатора” та захищає ґрунт від деградації 
(Марфенина, Гончарова і Розина, 1988). 

Неможливо залишити поза увагою позитивний ефект щодо перекриття 
дерев’яним настилом туристичного шляху “Стежками легендарної Тустані”. Цей 
шлях здавна користується значною популярністю серед туристів-рекреантів і є 
чи не найбільш відвідуваним рекреаційним об’єктом у Парку. Облаштування 
стежки понад 12 років тому позитивно вплинуло на фізичні та водно-фізичні 
властивості ґрунтів. На стежках (під настилом) показники щільності будови 
ґрунту були достатньо близькими до контрольних та становили 0,79 та 
0,93 г·см⁻ ³, відповідно, хоча й показники щільності твердої фази ґрунту 
залишаються помітно вищими, що, беззаперечно, засвідчує значний 
рекреаційний вплив у минулому. Якщо показники щільності будови ґрунту на 
стежці збільшились не надто суттєво, то на її узбіччях вони зросли у 1,5 раза 
порівняно з контролем, та в 1,3 раза – зі стежкою, що засвідчує значний 
рекреаційний вплив на наш час. На узбіччях інших дослідних стежок показники 
щільності будови ґрунту є більшими на 12,5−42,19 %, порівняно з контролем, і 
на 3,8−13,68 % меншими ніж на стежках. 
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Таблиця. Фізичні та водно-фізичні властивості бурих гірсько-лісових ґрунтів  
НПП “Сколівські Бескиди” (глибина відбору зразків 0−5 см), 2019−2020 рр. 

Table. Physical and water-physical properties of brown forest soils (Dystric 
Cambisols) NPP “Skolivski Beskydy” (depth of sampling, 0−5 cm), 2019−2020. 

Об’єкти дослідження 

Щільність Шпаруватість 
загальна   

Польова 
волога 

Водопро-
никність 
ґрунту 

будови 
ґрунту  

твердої 
фази 

г·см⁻3 % мм·хв⁻1 
Контроль 

Туристичний шлях 
“Старовікові ліси” 

М* 0,84 2,30 63,54 47,61 3,05 
min-

max** 0,78-0,90 2,27-2,33 61,39-65,84 39,60-53,62 1,22-5,83 

Туристичний шлях 
“Павлів потік-
водоспад Кам’янка” 

М 0,85 2,32 63,19 44,33 Не 
проводили 
досліджень min-max 0,79-0,90 2,31-2,24 61,04-66,23 37,19-50,40 

Туристичний шлях 
“м. Сколе-г. Парашка” 

М 0,80 2,29 65,20 31,24 3,88 
min-max 0,76-0,82 2,27-2,31 64,09-67,08 24,51-40,58 1,30-7,14 

Туристичний шлях 
“Долиною р. Камянка” 

М 0,74 2,27 67,29 44,98 3,58 
min-max 0,65-0,84 2,24-2,29 63,43-71,15 41,58-48,38 1,30-12,25 

Туристичний шлях 
“Стежками 
легендарної Тустані” 

М 0,79 2,32 65,87 30,45 4,13 

min-max 0,77-0,83 2,27-2,36 65,01-66,58 28,29-34,29 3,0-4,85 

Узбіччя стежки 

Туристичний шлях 
“Старовікові ліси”  

М 0,96 2,34 59,01 42,71 0,58 
min-max 0,93-1,00 2,30-2,37 58,01-59,76 38,30-46,24 0,32-0,92 

Туристичний шлях 
“Павлів потік-
водоспад Кам’янка” 

М 1,01 2,37 57,32 38,29 Не 
проводили 
досліджень min-max 0,97-1,08 2,36-2,38 54,47-59,17 34,99-40,27 

Туристичний шлях 
“м. Сколе-г. Парашка” 

М 1,17 2,46 52,42 32,56 0,40 
min-max 1,13-1,21 2,43-2,49 51,35-53,49 32,14-32,98 0,04-0,76 

Туристичний шлях 
“Долиною 
р. Кам’янка” 

М 1,28 2,52 49,98 29,19 0,07 

min-max 1,26-1,30 2,49-2,55 47,88-50,67 27,28-31,10 0,08-0,12 

Туристичний шлях 
“Стежками 
легендарної Тустані” 

М 1,25 2,51 50,02 17,02 0,06 

min-max 1,09-1,36 2,42-2,58 47,27-54,79 12,51-25,63 0,07-0,10 

Стежка 
Туристичний шлях 
“Старовікові ліси”  

М 0,96 2,32 54,69 27,31 0,09 
min-max 0,88-1,04 2,27-2,38 53,09-59,09 25,72-28,95 0,01-0,16 

Туристичний шлях 
“Павлів потік-
водоспад Кам’янка”  

М 1,17 2,45 52,80 24,29 Не 
проводили 
досліджень min-max 1,16-1,18 2,38-2,49 52,54-53,06 22,83-25,74 

Туристичний шлях  
“м. Сколе-г. Парашка”  

М 1,31 2,52 47,85 26,80 0,06 

min-max 1,26-1,37 2,51-2,52 45,62-50,07 23,72-29,88 0,03-0,08 

Туристичний шлях 
“Долиною 
р. Кам’янка”  

М 1,42 2,57 44,74 23,09 0,02 

min-max 1,36-1,46 2,52-2,60 43,03-46,09 21,00-25,83 0,01-0,03 

Туристичний шлях 
“Стежками 
легендарної 
Тустані”*** 

М 0,93 2,48 62,62 26,94 3,06 

min-max 0,90-0,94 2,46-2,51 61,93-63,46 25,00-30,70 1,67-4,50 

* − середні значення;  ** − межі коливань; 
*** − Протягом 2007−2008 рр. шлях облаштовано дерев’яним настилом. 
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Важливим показником для оцінки впливу рекреантів на ґрунт є шпаруватість. 
Між показниками щільності будови та шпаруватістю ґрунту виявлено певну 
кореляційну залежність: чим більші показники щільності будови ґрунту, тим 
менші значення шпаруватості фіксують (Марискевич і Шпаківська, 2004; 
Запоточний, 2012). За нашими результатами встановлено, що на контрольній 
ділянці шпаруватість верхнього (0−5 см) шару бурого гірсько-лісового ґрунту 
становить 63,19−67,29 %, що за шкалою М. А. Качинського (Качинський, 1965) 
відповідає категорію “відмінна”, тоді як на туристичному шляху “Долиною 
р. Кам’янка” та шляху “м. Сколе−г. Парашка” шпаруватість зменшилась в 
1,3−1,6 раза і, за шкалою, оцінена як “незадовільна”. Значно кращим шпаровим 
простором характеризуються туристичні шляхи “Павлів потік−водоспад 
Кам’янка” та “Старовікові ліси”. На цих ділянках шпаруватість верхнього 
гумусово акумулятивного горизонту оцінюють як “задовільну”. Ми 
припускаємо, що ці показники можуть залежати від наявності лісової підстилки 
на стежках та відносно меншого рекреаційного впливу, порівняно з іншими 
дослідними ділянками (Марфенина и др., 1988; Леневич, 2019). Туристий шлях 
“Стежками легендарної Тустані” єдиний із дослідних шляхів, де шпаруватість 
оцінюється як “відмінна”. Це засвідчує, що при за відсутності антропогенного 
впливу деградовані ділянки з часом “повертаються” до свого природного стану. 
За матеріалами Л. А. Соколова та В. Д. Зеликова, відновлення ґрунтів, 
здебільшого, припадає на осінньо-зимовий період, коли фіксуюють найбільші 
коливання температурних показників на поверхні ґрунту. Йдеться про 
промерзання та розмерзання верхніх горизонтів ґрунту (Соколов і Зеликов, 
1982). Шпаруватість ґрунту в межах узбіч інших стежок оцінюються як 
“відмінна” та “задовільна”. Найнижчими показниками шпаруватості 
характеризуються узбіччя стежок “Долиною р. Кам’янка” та “Стежками 
легендарної Тустані” – “незадовільна”.  

Зі зниженням загальної шпаруватості ґрунту спостерігається й зменшення 
капілярної вологоємності (див. табл.). Практично на всіх дослідних ділянках 
відзначено зменшення польової вологості 5-ти см шару бурого гірсько-лісового 
ґрунту. Однак у наукових працях простежуються розбіжності у висновках щодо 
накопичення польової вологості у ґрунтах, які зазнають рекреаційного 
навантаження. В одних літературних джерелах стверджують, що вологоємність 
зменшується зі зростанням рекреаційного навантаження (Чорнобай та ін., 2004), 
а в інших – збільшується (Запоточний, 2012). Проведені додаткові 
експериментальні дослідження водоутримуючої здатності лісової підстилки та 
ґрунтів (Леневич, Марискевич і Козловський, 2014) виявили, що вагова 
вологоємність підстилки є у 5 разів більшою, ніж для мінеральних горизонтів 
ґрунту. Під час лабораторних досліджень (стан максимального насичення; перша 
доба після максимального насичення та 14-та доба після максимального 
насичення). З’ясовано, що значна частина вологи видаляється з ґрунтового 
профілю вже в першу добу після стану повного насичення (найпомітніше це на 
контролі), водночас на витоптаній ділянці, передусім у верхній частині 
ґрунтового профілю, втрачає вологу значно повільніше − більше, як 14-та доба 
після стану максимального насичення (Леневич та ін., 2014). З огляду на 
отримані дані можна стверджувати, що за наявності лісової підстилки на стежках 
верхні горизонти ґрунту залишаються на доволі тривалий період вологішими. І 
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навпаки, стежки без лісової підстилки характеризуються меншою польовою 
вологістю, порівняно з контролем. Зазначимо також, що запаси вологи на стежці 
зменшуються завдяки доброму її прогріванню через “просвітки”, які значною 
мірою визначаються шириною стежки (Леневич, 2017). Дослідженнями на 
“Стежками легендарної Тустані” виявлено, що польова вологість на узбіччях 
стежок становить 17,02 %, що в 1,6 раза менше, ніж на стежці під настилом, та в 
1,8 раза – ніж на контролі. Такі відмінності в отриманих результатах можна 
пояснити відкритими просторами без дерев дослідної території та значним 
рекреаційним навантаженням.  

Показники водопроникності ґрунту виявились найефективнішими під час 
оцінки впливу рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив. На основі 
опрацьованих та проаналізованих даних з’совано, що водопроникність бурих 
гірсько-лісових ґрунтів під ялиново-буково-ялицевими лісами становить 
3,05−4,13 мм·хв⁻ 1, а в деяких випадках є провальною. Однак унаслідок 
переущільнення верхніх горизонтів ґрунту водопроникність на стежках 
зменшилась понад 90 %, порівняно з контролем. Отримані результати 
засвідчують, що навіть за незначного ущільнення поверхні ґрунту до 0,96 г·см⁻ 3 

(контроль 0,84 г·см⁻ ³), яке виявлено на туристичному шляху “Старовікові ліси”, 
водопроникність зменшилась у 33 рази, порівняно з контролем, а на узбіччі тієї ж 
стежки − у 5 разів. Зі збільшенням показників щільності будови ґрунту на 
стежках та узбіччях стежки до 1,24−1,42 г·см⁻ 3 поверхня витоптаної ділянки 
стає практично водонепроникною (0,06−0,07 мм·хв⁻ ¹). Фактичний час 
поглинання води ґрунтом на переущільненій поверхні стежки перевищував 
4−5 год., тоді як на контрольній ділянці в середньому становив 3−5 хв. Схожі 
результати досліджень знаходимо у працях О. Є. Марфеніної зі співавторами 
(Марфенина и др., 1984). Водопроникність бурих гірсько-лісових ґрунтів на 
контролі була 3,8 мм·хв⁻ ¹, а на експериментальних ділянках за 250 та 500 
проходжень водопроникність зменшилась у 20−30 разів, порівняно з контролем, 
та становила, відповідно, 0,13 та 0,07 мм·хв⁻ ¹. Результати виявились схожими з 
результатами, отриманими під час дослідження старої стежки (0,08 мм·хв⁻ ¹). 
Водопроникність на стежці за 100 проходжень була більшою, ніж на інших 
(попередніх) стежках, проте все ж удвічі меншою, ніж на лісових ділянках − 2,2 
та 3,8 мм·хв⁻ ¹, відповідно (Марфенина и др., 1984). Водопроникність на стежці 
“Стежками легендарної Тустані” була доволі високою та становила 3,06 проти 
4,13 мм·хв⁻ ¹ на контролі, однак на узбіччях цієї стежки виявили доволі низьку 
водопроникність 0,06 мм·хв⁻ ¹. За висновками П. С. Пастерника, В. І. Бондарь 
фільтраційна здатність ґрунту знижується, здебільшого, через зменшення 
коефіцієнта водопроникних ґрунтових агрегатів розміром 2,0−2,25 мм та різке 
збільшення водонепроникних частинок розміром менше 0,25 мм (Пастернак, 
Бондарь, 1983). З огляду на отримані результати можна припустити, що в період 
випадіння зливових дощів на поверхні стежок “Долиною р. Кам’янка”, 
“м. Сколе−г. Парашка” та на узбіччях стежки “Стежками легендарної Тустані” 
виникатиме поверхневий стік води, що спричинить значні ерозійні процеси.  

Обговорення. Викладені польові дослідження з використанням візуальних 
критеріїв деградації лінійних шляхів (Prędki, 1999, 2000; Леневич, 2017, 2019) 
дають підставу зарахувати досліджені об’єкти до таких стадій/категорій 
рекреаційної дегресії: 
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Туристичний шлях “Старовікові ліси”. Ширина стежки становить 
0,35−0,70 м, відсутні додаткові стежки. На стежці простежується лісова 
підстилка, що позитивно впливає на основні фізичні та водно-фізичні 
властивості. Однак, зазначимо: навіть незначне збільшення щільності будови 
ґрунту в 1,14 раза, порівняно з контролем, зменшує водопроникність у 33 рази, 
що можна пояснити як щільністю будови ґрунту, так і потужним (до 1 см) 
оторфованим (F+H) підгоризонтом лісової підстилки (Леневич, 2017). За 
класифікацією Р. Прендкого, досліджуваний шлях зараховую до І категорії − як 
“шлях не змінений” (рис.). 

 
Рис. Карта-схема порушених туристичних шляхів НПП “Сколівські Бескиди” 

станом на 2019−2020 рр. (5040 – туристичний шлях “Старовікові ліси”; 5043 – 
туристичний шлях “Павлів потік−водоспад Кам’янка”; 5047 – туристичний шлях 

“Стежками легендарної Тустані”; 5044 – туристичний шлях “Долиною 
р. Кам’янка”; 5050 − туристичний шлях “м. Сколе − г. Парашка”). 

Fig. Map-scheme of damage track NPP “Skolivski Beskydy” as of 2019−2020. 
(5040 − track “Starovikovi lisy”; 5043 − track “Pavliv potik−vodospad Kamyanka”; 

5047 − track “Stezhkamy lehendarnoyi Tustani”; 5044 − track “Dolynoyu richky 
Kamyanka”; 5050 − track “Skole−Parashka”). 

 
Туристичний шлях “Павлів потік−водоспад Кам’янка”. Незважаючи на 

тривалу експлуатацію цього шляху, загальна шпаруватість на стежці була у 
“задовільному стані”, що можна пояснити наявністю лісової підстилки на стежці, 
хоча тут зафіксовано незначне збільшення показників щільності твердої фази 
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ґрунту (2,45 проти 2,32 г·см⁻ ³) та щільності будови приблизно на 27 %, 
порівняно з контролем. З огляду на те, що ширина стежки становить 0,90−1,20 м 
і відсутні додаткові стежки, дає підстави зачислити дану стежку до ІІ категорії 
(“шлях мало змінений”). 

Туристичний шлях “м. Сколе−г. Парашка”. Цілковита або часткова 
відсутність підстилки на стежках спричиняє швидке випаровування вологи з 
поверхні ґрунту (26,80 % проти 31,24 %) та зростання показників щільності 
будови приблизно на 39 %, порівняно з контролем. Також зафіксовано 
зменшення показників загальної шпаруватості ґрунту. Сильно переущільнений 
(0−5 см) горизонт бурих гірсько-лісових ґрунтів є практично водонепроникним, 
що зумовлює інтенсифікацію поверхневого стоку. З огляду на наявність 
додаткових стежок, ширину стежки 2,15−3,40 м, досліджуваний шлях 
зараховуємо до ІІІ категорії − “шлях під загрозою”. 

Туристичний шлях “Долиною р. Кам’янка”. Характеризується найгіршими 
фізичними та водно-фізичними властивостями ґрунтів відносно інших дослідних 
ділянок. Відсутність лісової підстилки на стежці суттєво збільшили показники 
щільності будови ґрунту (на 48 %, порівняно з контролем). Загальна 
шпаруватість на стежках є “незадовільною”. Верхній горизонт стежки практично 
водонепроникний (0,02 проти 3,58 мм·хв⁻ ¹), як наслідок у період випадання 
зливових дощів на стежці формується поверхневий стік води, що засвідчують 
відсутність лісової підстилки та вихід на поверхню кореневої системи. Це також 
підтверджують отримані результати за щільністю твердої фази, де величина, 
зазвичай, характерна для перехідного Нр горизонту бурих гірсько-лісових 
ґрунтів. Ширина стежки становить 2,60−4,90 м, що за класифікацією відповідає 
IV категорії − “шлях змінений”. 

Туристичний шлях “Стежками легендарної Тустані”. Перекриття стежки 
дерев’яним настилом позитивно вплинуло на фізичні та водно-фізичні 
властивості ґрунтів. Щільність будови ґрунту на стежці під настилом є близькою 
до контролю, загальна шпаруватість оцінюється як “відмінна”, і тільки 
показники щільності твердої фази засвідчують значний рекреаціний вплив на цій 
території у минулому. Отримані дані на узбіччях стежки є значно більшими, ніж 
на контролі, та близькими до показників туристичного шляху 
“м. Сколе−г. Парашка”. Обабіч від стежки виявлені кількісні та якісні зміни в 
рослинному покриві; ширина стежки з дерев’яним настилом та її узбіччя сягають 
1,3−3,3 м, а також наявні додаткові стежки, що дає підстави зарахувати 
туристичний шлях до ІІІ категорії − як “шлях під загрозою”. 

Висновки. За незначного рекреаційного навантаження (І та ІІ − 
стадії/категорії деградації) на стежках наявна лісова підстилка, а показники 
щільності будови ґрунту збільшуються на 12,5−27 %. Загальну шпаруватість 
ґрунту оцінено як задовільну, зафіксовано незначне збільшення показників 
щільності твердої фази ґрунту. Зазначимо, що навіть за незначного збільшення 
щільності будови ґрунту в 1,14 раза, порівняно з контролем, зменшується 
водопроникність у 33 рази.  

Зі збільшенням рекреаційного навантаження (ІІІ та ІV стадії/категорії) 
рекреаційної дегресії простежується цілковита або часткова відсутність 
підстилки на стежках. Суттєво збільшуються показники щільності будови ґрунту 
(до 36−48 %), збільшуються також показники щільності твердої фази. Отримані 
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результати, зазвичай, характерні для перехідного Нр горизонту бурих гірсько-
лісових ґрунтів. Загальну шпаруватість оцінено як “незадовільну”. 
Водопроникність на стежках зменшується понад 98 %, що в період випадання 
зливових дощів спричиняє інтенсифікацію поверхневого стоку.  

Перекриття дерев’яним настилом туристичного шляху “Стежками 
легендарної Тустані” позитивно вплинули на фізичні та водно-фізичні 
властивості ґрунтів. Зокрема, показники щільності будови ґрунту на стежці були 
близькими до результатів, отриманих на контролі. З’ясовано, що 
водопроникність є меншою приблизно на 25 % ніж на лісовій ділянці, тоді як 
ділянки узбіччя цієї стежки практично водонепроникні. Для оцінки 
рекреаційного впливу на ґрунтовий покрив пропонуємо використовувати ділянки 
− узбіччя стежки, які виконують роль буферної зони між основною стежкою та 
контролем. 

Подяки. Своїм приємним обов’язком вважаю висловити щиру подяку в 
аналізі отриманих результатів доктору географічних наук, професору Зіновію 
Павловичу Паньківу, а також Інституту екології Карпат НАН України за 
проведення наукових досліджень.  
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